
1. 

EVANGELINE BOOTH, Generaal. WILLIAM BOOTH, Stichter JOHANNES W. DE GROOT, Kommandant. 

37ste JAARGANG No. 2. 
lnternationaal Hoofdk:wartier : 

FEBRUARI 1936. 
Terri tori a al Hoofdkwartier 

101 Queen Victoria Street, Londen E. C. voor Ned.-Oost.-Indie: Javastraat 16, Bandoeng. 
PRIJS 10 CENT. 

ll<CHT 

E EN vuurtoren heeft 
geen bel noodig om de 

aandacht op zich te vesti-
gen - hij laat zijn licht al
leen maar schijnen", schreef 
eens iemand en dat was een 
goed woord. 

EN 

A.an de haven van Sema
rang staat een helwitte 
vuurtoren, die daar trouw 
en rustig elken avond op
nieuw, zijn lange zoekende 
lichtbundels uitzendt over 
de zee en de schepen den 
weg wijst naar hun bestem
ming. Hoevelen aan <lien 
stillen wachter hun leven, 
hun geluk te danken heb ·Het Ooglijders-Hospitaal op Nieuw Tjandi. 

ben, zal wel niemand kunnen vertellen. 
Dat verwacht hij ook niet ,.---. ,,hij laat 
zijn licht alleen maar schijnen." 

:-* 
Op den Tjandi-heuvel staat ook een 

lichttoren met het uitzicht op de zee, 
<loch zijn lichtbundels richten zich op 
d stacl, dringen Joor tot in dc .. ::.a':; 
van Java's binnenland en zij trek.ken 
menigeen tot haar heilbrengend licht. 

Het is het ,,William Booth-Ooglij
ders-Hospitaal'', bij . vele lezers van 
onze Strijdkreet welbekend. Op 23 Juni 

191_5 . werd het geopend en stand tot 
Juni 1931 onder de bekwame leiding 
van onzen geeerden en beminden Dr. 
V. A. Wille, dje in dat jaar uit den 
actieven dienst trad. 

De dokter begon zijn werk als Oog
specialist in de uiterst primitieve ge
bouwen van Boegangan, zooals het des
tijds was. Geassisteerd door enkele toe
gewijde verpleegsters heeft hij daar 
ruim acht jaar zijn werk verricht. In 
dien tijd had hij bekendheid gekregen 
en uit alle richtingen kwamen patien-

ten naar Semarang om zich onder zijn 
behandeling te stellen. 

Bij een der eerste bezoeken van des
tijds Kolonel De Groot, toen deze voor 
het eerst aangesteld was als leider van 
het Leger des Heils in Nederlandsch
bdie, en hij den dokter in deze primi
• '.eve omgeving zijn werk zag verrich
ten, werd het hem duidelijk, dat hier 
iets veranderen moest, <lat Dr. Wille 
en zijn helpsters recht hadden op een 
goed-uitgerust, up-to-date ingericht 
ziekenhuis. Plannen werden ontwor-

Tehuis voor zieke en behoeftige Wanders. 

i 

Het fluitkorps van Boegangan. 

R UIM dertig jaar geleden opgericht wat zij nu juist niet altij·d prettig vin
door Stafkapitein, nu Lt. Kolonel den, want bedelen is vaak gemakkelij

Brouwer, heeft de inrichting Boegan- ker dan werken en zij weten het wel, 
gan tot op vandaag zeer goede dien- cl.at laatste moeten zij leeren, zoodra zij 
sten bewezen aan de bevolking van voldoende genezen zijn. 
Semarang en omstreken. Geregeld Er is een matten-vlechterij, waar co
vindt een 400 a 450 tal behoeftige en oos-matten voor ~lle doeleinden wor
zieke inlanders daar verzorging en ver- id.en vervaardigd en velen vinden daar 
pleging; alle mogelijke voorbeeJ.den Werk. Een kleine vergoeding wordt 
van menschelijke ellende treft men er voor goeden arbeid uitbetaald. Het ter-. 
aan. rein en de loodsen moeten schoonge-

,,Bedelaarskolonie", werd vroeger houden, zoodat ze ook wat ondervin
deze plaats genoemd en een groot ge- ding van tuinarbe~d krijgen en kebon
deelte van de bewoners, waaronder een diensten kunnen aanvaarden. 
lOOtal kinderen, was ook inderdaad be- * * * 
delaar. De inwoners van Semarang 
kennen ze wel ; met groote verwaar
loosde wonden aan armen en beenen, 
ontstoken oogen, vervuild en afzich
telijk zitten ze bij den passar en roe
pen hun ,,~ta-minta" den voorbij
ganger toe. 

De politie brengt de meesten bij ons, 

Op het terre.in van de In.richting be
vindt zich een school, waarvan door 
allen, die daarvoor in aanmerking ko
men gebruik gemaakt wordt. Een twee
tal Javaansche onderwijzers geeft on
derwijs. Sommige van de beste elemen
ten emigreeren naar Midden-Celebes 
om op de Landbouwkolonie van het 

Leger des Heils te Kalawara, opgeleid 
te Worden tot landbouwer, en daarna 
een eigen huisje en stuk land te ont
vangen. 

In hun vrijen tijd, na de school
uren, leeren de meisjes handwerken, 
de jongens helpen bij het matten vlech
ten. Zoo warden zij opgevoed tot nut
tige menschen. · 

* ** Een flinke, luchtige loods is gebouwd 
als Legerzaal. Kapitein Doelah, een 
Javaansch officier~ is de Korps-leider 
en een 68 soldaten en 24 rekruten vor
men de strijdmacht, terwijl een 115 tal 
bekeerlingen de eerste schreden op den 
weg des Levens hebben gezet. De kin
deren krijgen godsdienst-onderricht 
met behulp van den zandbak, wat een 
groote vreugde is. 

Leeren de menschen God eenmaal 
kennen, dan is er alle hoop wat van 
hen te maken, dan komt de lust tot 
het goede, tot den arbeid uit henzelf 
voort. De Adjudants Poutiainen, 
Majoor Harvey en de andere offi
cieren hebben er een moeilijke, 
doch gezegende taak en al zien ze 
niet altijd de vruchten op hun werk 
tiie ze zouden willen zien, hun troost 
ligt in de gedachte, dat ,,Hij zal het 
gekrookte riet niet verbreken", doch 
opheffen en heelen, en dus ook zeker de 
annen van Boegangan niet vergeten ! 

Een club van de grootere jongens 
heeft onder leiding van een der offi
cieren een klein fluitkorps gevormd, 
<lat vooral in de samenkomsten op de 
Aloon-aloon goede diensten bewijst. In 
hun roode jasjes trekken zij menigeen 
naar de Openluchtsamenkomst. 

pen. Kolonel De Groot be
gon zelf gelden bijeen te 
brengen, met het gevolg, 
dat in Juni 1915 het · welbe
kende Ooglijders Hospitaal 
kon WJrden geopend, plaats 
biedend aan een 150 patie1:i.
ten. 

Voor 1934 (het J aarver
slag over 1935 is nog niPt 
gereed) gaf de statistiek 
aan: 

Aantal verpleegdagen voor 
onvermogenden . . . . 26910 

Aantal verpleegdagen voor 
minvermogenden ... 920 

Aantal verpleegdagen voor hen, 
die zelf iets kunnen betalen: 99 

Er werden 5387 patienten verpleegd, 
terwijl in de Polik.liniek 32581 consul
ten werden verleend. De binnenpatien
ten hebben frissche ruime slaapzalen, 
terwijl de kinderen natuurlijk geheel 
afgezonderd zijn. Er is ook een Euro
peesche afdeeling met mooie karners, 
die het uitzicht geven op de bergen en 
de zee. 

Momenteel staat het Hospitaal onder 
leiding van Dr. P. J. J. R. T. Pilon, die 
bijgestaan wordt door twee verpleeg
ster-officieren, voor zoover dit het 
verplegingswerk betreft. 

* ;~ * 
,,De Heer zal u zijn tot een eeuwig 

licht !'' zegt ons Gods W oord en dat 
eeuwige Licht straalt ook vanuit het 
Ooglijders-Hospitaal, want het ernstig 
verlangen van onze officieren, die daar 
arbeiden, is, cl.at de patienten geduren
de hun verblijf Jezus leeren kennen. 

Met opgeheven gelaat luisteren ze 
in onze samenkomsten naar de Evan
gelie-boodschap en evenals hun licha
melijk oog zich langzaam opent voor 
het zonlicht, zoo opent menige ziel zich 

Een van onze ,,klanten." 

langzaam voor het eeuwige Licht dat 
de patient straks meeneemt en ' uit
draagt tot anderen in zijn dessa. 

Een aardig actief Legerkorps is ont
staan. Vooral het Jeugdwerk heeft zich 
prachtig ontwikkeld. Elken Zondag
morgen wordt een k.indersamenkomst 
gehouden met 60 kinderen . Adjudante 
Cardinaal is de Korpskadetten-leid
ster. Twee fijne Padv in derstroepen 
onder leiding van broeder Kippuw 
groeien nog steeds en Adjudante 
Karrenbeld, de administratice heeft 
met · haar helpers de hand: n vol. 
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J)et Jjesltssenbe <!&ogenbltk 
boor. jJ'lebrouw 1Kommanbant 1Jlle ~root. 
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,,Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: de ure komt, en is nu, wanneer de i--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
dooden zullen hooren de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord • 

ET bovenaangehaalde brengt 
men in gedachten meestal in 
verband met het levenlooze 
omhulsel, dat rust in het graf. 
Het is echter troosteloos en 

nutteloos om bij den lichamelijken dood te 
blijven stilstaan. Jezus heeft zich niet veel 
met den dood bezig gehouden en daar, waar 
Hij, door omstandigheden gedwongen, er 
mee in aanraking kwam, zooals bij het 
dochtertje van Jairus, den jongeling van 
Nam en Lazarus, maakte Hij zoo spoedig 
mogelijk een einde aan den schrik des doods 
en verbrak daardoor den ban, dien deze op 
de omgeving gelegd had. 

Jezus legde den nadruk op het LEVEN 
en met het Leven, het e~uwige bestaan, bield 
Hij Zich bezig. Het is midden in Zijn 
verdedigingsrede, dat Hij zijn tegenstanders 
tot driemaal toe met een: ,,Voorwaar, voor
waar zeg Ik U", tegemoet treedt. De eerste 
maal om Zijn gezag te rechtvaardigen : 
,,Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: de Zoon kan 
niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den 
Vader dat ziet doen." 

De tweede maal met een woord van 
groote beteekenis, <lat ook voor hen bestemd 
was: ,,Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: die 
Mijn woord hoort, en gelooft Hem, die Mij 
gezonden heeft, die heeft het eeuwige !e
ven." En dan ten laatste met een 
toekomstblik op Zijn arbeid: ,,Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: de ure komt en is nu, 
wanneer de dooden zullen hooren de stem 
des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, 
zullen leven." 

Wij behoeven ons slechts de geschiedenis 
van den verloren zoon in gedachten te roepen 
om duidelijk te verstaan, wat Jezus onder 
,,de dooden" in dezen tekst verstaat. Ge
storven zijn in geestelijken zin, ontwikkelt 
aan den anderen kant een veelzijdige acti
viteit, zoodat, van een wereldsch standpunt 
bezien, een geestelijk doode, tot de meest 
levenslustige menschen kan behooren. Eerst 
voor zichzelf en eigen belangen zorgen, is 
dan de levenswet. Dit had de jongste zoon 
uit de gelijkenis op uitstekende wijze ge
daan. 

,,Geef mij . . . . . . . . . . . . wat MIJ toekomt," 
zoo begon zijn afdwalen van God. Toen hij 
aldus sprak, was hij nog in het huis zijns 
vaders, maar door de zelfzucht, die in zijn 
hart woonde, kon hij het bier niet !anger 
uithouden. Dat is ook zeer begrijpelijk. Men 
gevoelt zich het beste thuis daar, waar een 
gelijke gezindheid heerscht. Een visch voelt 
zich het meest op z'n gemak in het water 
- een vogel in de lucht! 

EE NV 0 U D. 

Van Elias Anne Borger, den geleerden, 
Leidschen hoogleeraar en dichter van ,,Vader 
Rijn", is bekend, dat hij een zeer nederig 
man was. Zijn eenvoudige burgerafkomst 
- zijn vader was bakker - verloochende hij 
nooit. Borger was reeds op vrij jeugdigen 
leeftijd professor en zag er nog jonger uit, 
dan hij was. Nu gebeurde het eens, dat hij 
met een trekschuit reisde - het vervoer
middel van dien tijd - en dat tot de mede
passagiers ook een verwaand heerschap be
hoorde, dat heel voornaam trachtte te doen 
en mogelijk wel bier of daar schoolmeester 
was. Op een aanlegplaats gekomen, maakte 
Borger zich verdienstelijk, door een der pas
sagiers, die uitgelaten werd, een zwaren 
koffer van de boot te helpen dragen. Dit 
wekte in hooge mate de verbazing van het 
genoemde heerschap. 

,,Maar meneer" - zei hij - ,,dat begrijp 
ik niet, u is toch student!" 

,,Welnee!" 

,,Dan toch zeker proponent?" 

,,Ook niet." 

,,Nu, dan misscbien al dominee?" 

,,Ook weer mis." 

,,Maar wat zijt ge dan, als ik vragen mag?" 

,,Ik mijnheer? Ik hen alleen maar professor 
Borger." 

i hebben, zullen Leven". Joh. 5: 25. i 
........................................................................................................ ~ ......................... .._.. ............................................................................... .._... 

Sundar Singh vertelde eens als illustratie 
van een onbekeerden man, die in den heme! 
kwam en vol angst en schrik uitriep: ,,0, 
breng me bier vandaan, ik kan het in dit 
licht niet uithouden!" En men wierp hem 
uit in de duisternis, waar hij beter op zijn 
plaats was. 

,,De menschen hebben de duisternis liever 
gehad dan het licht, want hunne werken wa
ren boos", zeide Christus. Het is daarom 
duidelijk, dat de jongste zoon al het zijne 
bijeen verzamelde en naar een vreemd land 
trok. Dat vreemde land is het !even zonder 
God. Het is een ,,vergelegen" land, zegt de 
Bijbel, ver verwijderd van de Bron des 
levens. 

In dat ,,vergelegen" land vertoeven zij, die 
geestelijk dood zijn, ondanks al hun aardsche, 
materieele activiteit. In dat ,,vergelegen" 
land worden alle goederen doorgebracht. En 
hoevele goederen heeft de mensch niet van 
God ontvangen! 

Daar is de gezondheid, waarvoor wij ver
antwoordelijk zijn en die wij pas het meest 
waardeeren, als wij ze moeten missen. Het is 
een bekend feit, dat de mensch vele ziekten 
direct aan zichzelf te wijten heeft, andere ko
men indirect tot hem. Ofschoon God een 
ziekte als een middel in Zijn hand kan ge
bruiken om den mensch tot bezinning te 
brengen, mag men toch niet beweren, dat 
God deze ziekte veroorzaakte. Domheid, ge-

notzucht, nalatigheid en traagheid zijn veel
eer daartoe de aanleiding. 

Een antler der vele goederen, die wij van 
God ontvingen, is de gelegenheid nuttig te 
zijn. De kans daartoe had de jonge man in 
de gelijkenis voorbij laten gaan. Hij kon toch 
niet en een nuttig leven leiden en tegelijker
tijd zijn goederen verbrassen! Het moest 
of het een Of het andere wezen. 

De gaven van hoofd en hart zijn een 
kostbaar goed, die bij recht gebruik vermeer
derd en veredeld warden, bij misbruik echter 
aan kracht en waarde verliezen. 

Geestelijk dooden zijn menschen, die op 
een punt zijn gekomen, waarop het innerlijk 
slecht met hen gesteld is. ,,Alle levenslust 
ontbreekt me", zegt de patient tot den dok
ter, die hem een zenuwsterkend middel voor
schrijft. 

,,Tracht uw gedachten te verzetten'', zegt 
de psychiater tot de zenuwzieken, die hem 
consul teeren. 

,,Ontspanning door reizen of plezier ma
ken", zegt een antler en dan gaan de moede
l9ozen, gebukt onder den last hunner onge
hoorzaamheid van den eenen ,,burger des 
lands" naar den anderen om den ,,zwijnen
draf" te vragen, teneinde den honger te stil
len en hun verlangen te bevredigen. Als 
eigen kracht uitgeput is en wij ver van God 
leven, is het droevig met ons geste1d. 

,,En als hij het alles verteerd had, werd er 
een groote hongersnood in dat land." Een 

De Legerzaal aan de Tjitaroemlaan te Semarang. 

ADJJUDART ARl• A H RDACNT~ 

I N het begin van 1918 kwam goeroe Ta
rima met een groep andere jonge1ui van 

Midden-Celebes naar Bandoeng om als 
Kadet in de Kweekschool te worden opge
nomen. Hij had toen reeds verscheidene jaren 
dienst gedaan als goeroe in het Paloe-dal. 
Zijn vrouw, ook een gediplomeerde goeroe 
nam dapper, bij de zorg voor haar kleine, 
ook de school in Rarampadende waar, terwijl 
haar man in opleiding was. 

Na zijn terugkeer als officier, vervulde 
hij verscbillende aanstellingen als onder
wijzer verbonden aan het korpswerk, eerst 
als assistent en later als bevelvoerend officier. 
Als assistent op de Kalawara - landkolonie 
was bij van vroeg tot laat bezig; hij gaf al 
zijn kracht voor God en het Leger. 

Honderden jonge mannen en vrouwen in 
Midden-Celebes danken hun ontwikkeling 
en veel van hun karakter aan onzen heen
geganen makker. Terugziende op zijn loop
baan, zou ik als uitstaande karakter-eigen
schappen willen noemen zijn ijver, opge
wektheid en bereidwilligheid. Hij was een 
trouw soldaat van Jezus Christus. 

L. H. Woodward, Brigadier. 

Over het heengaan en de begrafenis van 
den Adjudant, schrijft de Secretaris der Ce-

lebes-Divisie, Adjudant Ramaker, nog het 
volgende. 

,,Op Vrijdag 6 December des avonds om 
8.15 werd hij plotseling opgeroepen voor 

, Hoogeren Dienst. Reeds geruimen tijd was 
de Adjudant ziek geweest en wij dankten den 
Heer voor een aanvankelijk ingetreden ver
betering, toen ineens de toestand verergerde 
en opname in het landschapsziekenhuis te 
Paloe noodzakelijk bleek. 

Echter was het sterven voor hem gewin. 
G~durende de laatste dagen van zijn ziekte, 
toen hij reeds zeer weinig sprak, beaamde 
bij volmondig het gebed om bereid te zijn 
voor een ontmoeting met zijn God en aan 
zijn naaste familie-leden waren zijn laatste 
woorden, dat ,,alles wel" was. 

Zaterdag 7 December brachten wij, onder 
het zingen van onze Legerliederen, onzen 
makker grafwaarts. Adjudante Tarima, sprak, 
zichtbaar gesteund door Gods genade, enke
le vertrouwensvolle woorden. 
Envoy Adam, de oudste Leger des Heils
goeroe, sprak namens de onderwijzers en gaf 
een heerlijk getuigenis omtrent het leven van 
den Adjudant. 

Op Zondag 8 December werd in de korp
sen, waar de Adjudant bekend was een ge
denkdienst gehouden. In alles wat gezegd 

hongersnood in het gansche land! In dat 
van God verlaten land is geen enkele plaats, 
waar iets groeit, wat nog werkelijke levens
sappen in zich heeft. 

Het is ook een land, waar men geen hoop 
kent, ofschoon de herinnering aan den tijd 
in het huis des vaders doorgebracht, de hoop 
niet gansch doet sterven. En juist deze her
innering wordt, Gode zij dank, in vele har
ten opgewekt, het heimwee ontwaakt en uit 
zich in de klacht: ,,Och, dat ik toch daar kon 
zijn, waar ik thuis hoor ! " 

Het is een zegen, als dat heimwee in ons 
wakker wordt en ons bijna verteert. Teza
men met zelfverwijt maakt het ons vaak diep 
ongelukkig - en toch is die toestand beter 
dan onverscbilligheid. Dit laatste is wel de 
meest gevaarlijke diepte, waartoe wij kun
nen komen. Ook vertwijfeling is een gevaar
lijke toestand, waarin de mensch kan geraken. 

Tot deze geestelijk dooden roept Jezus 
Zijn verlossend woord: ,,Die in Mij gelooft 
zal leven!" 

Wij zouden het als een schrikaanjagend 
wonder beschouwen, als wij de dooden uit 
de graven zagen opstaan en rondwandelen 
als levenden. Ware dit noodzakelijk, dan zou 
het door het geloof echter mogelijk zijn. 
Doch wat God zoekt is veel belangrijker: 
Hij zoekt de levende ziel, de ziel, die uit 
den dood wederkeert tot het !even en een 
levend getuige is van de opstandingskracht 
van Christus. Zulk een wonder is grooter dan 
dat, wat wij zoojuist noemden. Het is mogelijk 
en niet iets, wat in de toekomst gebeuren 
kan, doch hetgeen nu - heden - kan plaats
vinden. Halleluja! 

Het uur van onze geestelijke verandering 
is onze wedergeboorte, onze bekeer!ng ! De 
naam doet er niet toe, het komt slechts op 
de daad aan. 

Het is een opstanding met Christus, het 
beteekent een nieuw schepsel worden. Het 
is het heerlijkste wonder, dat in onze dagen 
kan geschieden. 

,,Maar God, die rijk is in barmhartigheid, 
door Zijne groote liefde, waarmede Hij ons 
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren 
door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 
met Christus." Dit was het getuigenis van 
Paulus. Wat is ons getuigenis? Als wij een 
getuigenis bezitten, laat ons er dan van spre
ken, want zoo wordt de blijde Boodschap 
verbreid. Is echter alles dood in uw ziel, 
luistert dan naar wat Jezus u toeroept: 

,,Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: de ure 
komt en is nu, wanneer de dooden zullen 
hooren de stem des Zoons Gods, en die ze 
gehoord hebben, ZULLEN LEVEN." 

BEDE. 

Mijn ziel verlangt naar U, 
Mijn een'ge hope nu, 
Christus, mijn Heer! 

Waarom toch wilde ik gaan 
Op zelfgekozen paan? 
O, zal ik nu voortaan 

U trouw zijn, Heer? 

Satan misleidt mijn ziel; 
'k Ontvluchtte 't kruis en viel. 

'k Zoch t eigen eer. 
'k Weerstond Uw Heil'gen Geest, 
Voor offers steeds bevreesd; 
'k Ben U ontrouw geweest, 

U, trouwe Heer! 

Mijn ongehoorzaamheid, 
Vrees en lafhartigheid 

Verteren mij. 
0 Heer, genees Uw kind, 
Dat nergens heeling vindt! 
Gij, Dien mijn ziel bemint, 

Maak Gij mij vrij ! 

werd, kwam nog eens naar voren de apprecia
tie voor het leven van den Adjudant, terwijl 
zijn plotseling heengegaan werd aangevoeld 
als een roepstem voor alien om bereid te zijn 
God te ontmoeten." 
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ANNEER wij in deze 
Strijdkreet iets vertellen 
over den Legerarbeid in 
Semarang, moeten wij 
daarbij ook het Tehuis 

voor vrouwen, meisjes en kinderen in 
Oengaran noemen. 

In verband met de Crisis-werkloos
heid werd het in November 1932 
geopend door den Gouverneur van 
Midden-Java, den Hoogedelgestrengen 
heer A. H. N eys. Om het goede kli
maat werd het Meisjeshuis van 
Semarang en om de overv loedige ruim
te het Kinderhuis van Salatiga ook 
daar ondergebracht. 

De bevoorrechte bewoners van Se
marang of de vacantie-gangers, die 
naar Kopeng gaan om een kouden neus 
te halen, passeeren halverwege op weg 
naar Salatiga deze mooie Inrichting, 
ons door de Regeering welwillend 
afgestaan. 

Er is plaats voor een honderdtal ver
pleegden. Zullen wij even een kijkje 
nemen? 

In het hoofdgebouw vinden wij de 
Directrice bezig met haar correspon
dentie. Zij zou den bezoeker veel kun
nen vertellen over de verhalen van 
smart en teleurstelling, in het leven 
van menig kind en jong meisje, dat 
hier binnen komt, <loch zij zwijgt 
erover en brengt alleen in ernstig ge
bed al deze, aan haar zorg toever
trouwde menschenkinderen, voor Gods 
troon. 

In de naaikamer, achter de ontvang
kamer gelegen, vinden wij de meisjes 
aan de naaitafel, bezig met handwer
ken of het nazien van de wasch. De op
brengst van het handwerk komt ten 
bate van de Inrichting. 

De vleugel rechts van den ingang 
is ingericht tot ruime slaapkamer met 
12 bedden, de linkervleugel is de speel
kamer voor de schoolkinderen, wat we 

Een serie artikelen door 

Mevrouw 

" 

Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. II 

" ·=======~ MARTHA EN MARIA. •=======' 

Hoe menigmaal is het karakter dezer 
vrouwen aan een nauwkeurig onder
zoek onderworpen en gewoonlijk blijkt, 
dat de bedrijvige huisvrouw het met 
Martha eens is, terwijl het stille meisje 
zich meer tot Maria voelt aangetrok
ken. 

De beschrijving, welke Lukas ons 
van dit gezin geeft, is hoogst sober. 
,,En het geschiedde, als zij reisden, dat 
Hij kwam .in een vlek ; en een zekere 
vrouw, met name Martha, ontving Hem 
in haar huis ." 

Zeker hadden zij zelve of door ande
ren gehoord van Hem, Die het land 
doorging goeddoende, en gaarne open
den zij haar woning voor Hem, eerst 
misschien nog niet beseffende, welk 
een Vriend bij uitnemendheid zij bin
nen lieien, doch naarmate zij naar Zijn 
woorden luisterden, werd Hij meer 
dierbaar. 

Ziet gij hen daar in die vriendelijke 
woning ? J ezus heeft Zich tot rusten 
neergezet en terwijl Martha nog met 
het maal bezig is, blijft Maria bij J ezus 
en aan de voeten van den Meester ge
zeten, luistert zij naar Zijn onderwijs. 
Zij wil geen enkel ko.stbaar oogenblik 
verliezen. Voor haar blik ontvouwt 
zich een nieuwe gezichtskring, de be
loften Gods, de prof etieen ziet zij in een 
nieuw licht en zij gevoelt, dat Zijn 
woord voor haar ziele alihans ,,het 
Brood des !evens" is. 

Maar de bedrijvige Martha, die niets 
begrijpt van die stille bespiegeling en 
aanbidding harer zuster, komt het god
delijke onderhoud storen. ,,Heer, trekt 
Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij 
alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat 
zij mij helpe." 

Hij ziet de twee zusters aan., <loch in 

Zijn blik is berisping noch verwijt. 
Maria's oogen schijnen te smeeken 
haar toch niet weg te zenden en 
Martha's oogen schitteren van verlan
gen om Hem te dienen. Martha, 
Martha, gij doet wel alles wat gij kunt ; 
gij geeft uzelf veel moeite. Ik merk op 
al uwen ijver en Ik dank u voor de 
goede zorgen, maar gij bekommert en 
verontrust u over vele dingen ; over 
dingen, op zichzelf zeer uitstekend en 
noodig en aangenaam, maar tenslotte 
over vele d ingen, terwijl een ding noo
dig is. Met dat eene noodige is uw 
zuster bezig en zoudt ge nu willen, <lat 
Ik haar terugzend naar duizenderlei 
dingen van deze aarde? N een, Martha, 
laat Maria aan Mijn voeten, want zij 
heeft het goede deel gekozen, dat niet 
van haar zal worden weggenomen. 

Veroordeelt Jezus met deze woor
den Martha's bedrijvigheid en is dus 
het lijdelijke, beschouwende !even te 
verkiezen boven het daadwerkelijke 
leven? Het gansche Evange:lie bewijst 
het tegendeel. Jezus leefde niet buiten 
de wereld. Hij ging het land door goed
doende; Hij werkte zoolang het dag 
was ; Hij werd vermoeid door den 
arbeid. Maar ook behield Hij voor 
Zichzelve uren van afzondering op den 
berg, om in de eenzaamheid den om
gang met Zijn Vader te smaken. 

De ideale vrouw is zij, die het be
drijvige !even van Martha met het 
krachtig innerlijk leven van Maria 
weet te vereenigen. Ook Maria bleef 
niet altijd geknield aan de voeten van 
J ezus. Op haar beurt en op haar wijze, 
zal zij weten te dienen, zooals zij be
mind heeft en juist door den omgang 
met Jezus hebben beiden begrepen geen 
werk te gering te achten en toch alles 

dadelijk zien aan de poppenbedjes, en 
als ge een blik slaat in de kastjes, is 
daar een ware tentoonstelling van pop
penkamers, platen, boeken, etc. al 
naar den smaak en rijkdom van de 
eigenaressen. 

Links in het lange, ruime paviljoen 
bevinden zich de slaapzalen der school
kinderen, welke alle met elkaar in ver
binding staan en waartoe ook een der 
officiers-kamers toegang geeft. Aan de
zen kant bevindt zich ook de zieken
kruner en de afdeeling van de kleuters. 
Een 16tal blauw geschilderde bedjes is 
des avonds bezet en behalve in het 
rustuur (en dan zelfs zijn ze niet al
tijd stil ! !) klinken hun stemmetjes 
den ganschen dag zingend of babbelend 
over het terrein. 

Het paviljoen rechts is bestemd voor 
de werklooze dames, terwijl ook de 
groote meisjes daar haar slaapkamers 
hebben. De dames hebben hier een 
eenvoudige kamer, alleen of getweeen, 

-.... 

met een keurig wit bed, een kastje, ta
fel en gemakkelijke stoel, terwijl de 
zijgalerij haar een aardig zitje biedt. 

De meisjes houden zelf de gebouwen 
schoon, naaien en handwerken, terwijl 
ook kniplessen warden gegeven en 
de eerste beginselen van kinder
verzorging onderwezen. Na tevre
denheid van de directrice wordt dan 
later een geschikte betrekking gezocht. 
De schoolkinderen gaan in een lange 
rij vroolijk en wel elken morgen 
schoolwaarts; de kleintjes spelen onbe
zorgd en blij in den tuin. 

Elke dag wordt met een bidstond 
begonnen en vooral de Bijbelles
sen door Maj oor Stewart, de direc
trice, worden zeer gewaardeerd. De 
Zondagsschool is een goed begin voor 
den Zondag en blij gezang klinkt den 
heelen dag, dan hier - dan daar. Wie 
in de buurt van Oengaran komt, zal 
er hartelijk welkom zijn voor een kijk
je in deze keurige Inrichting! 

----
Een der zijgalerijen. --:-

kunnen overlaten, ook de oogenschijn
lijk meest noodzakelijke plichten, als 
Jezus haar noodigt tot een onderhoud 
met Hem. 

Nog eens voert de Bijbel ons, dit
maal in Johannes 11, naar <lat liefelijk 
tehuis in Bethanie, doch nu heeft ziek
te, ja zelfs dood deze woning bezocht 
en J ezus was moeilijk te bereiken. 
Zeker, een bode werd haastig gezon
den om Hem te waarschuwen, dat La
zarus ziek was en met angstige be
zorgdheid hebben beide zusters ge
wacht op de komst van J ezus, doch eer 
Hij kwam was Lazarus reeds heenge
gaan. Zielsbedroefd worden de laatste 
diensten aan den overledene bewezen 
en spoedt de droeve stoet zich graf
waarts. De afwezigheid van hun groo
ten Vriend maakt de smart meer bitter. 
Na vier dagen klinkt echter de kreet: 
,,De Meester komt", en Martha snelt 

·Hem tegemoet en uit de volheid haars 
harten, spreekt zij : ,,Heere ! waart Gij 
hier geweest, zoo ware mijn broeder 
niet gestorven. Maar ook nu weet ik, 
dat alles, wat Gij van God begeeren 
zult, God U geven zal." 

In het verheven tweegesprek, dat 
dan volgt, heeft J ezus het woo rd ge
sproken, <lat als een hooge rots uit
steekt in de bruisende levenszee, waar
aan levenden en stervenden zich vast
klemmen, waarmede men troost en ge
troost wordt als menschelijke hulp 

faalt. ,,Ik hen de Opstanding en het 
Leven ; die in Mij gelooft, zal leven al 
ware hij ook gestorven." 

Het uitgesproken geloof van Martha 
heeft nieuwe hoop doen ontwaken in 
haar hart en -als zij Maria, haar zuster, 
roept, is er iets in haar stem, wat deze 
haastiglijk doet opstaan ; samen gaan 
ze naar .Tezus, haar verdriet uitwee
nend bij Hem. Haar tranen ontroeren 
Hem, want ook Hij had Lazarus lief 
en ,,Jezus weende". Deze tranen van 
J ezus droogden echter de tranen van 
Martha en Maria ; haar broeder werd 
haar hergeven op het machtwoord van 
J ezus en de vreugde keerde wed er in 
het huis te Bethanie. 

In di en J ezus ook onze V riend is in 
dagen van voorspoed, zal het niet moei
lijk vallen Hem ter hulpe te roepen in 
dagen van angst en rouw. Zijn God
delijke ontferming zal onze smarten 
stillen. J ezus is bij de treurenden in
derdaad een Vriend bij uitnemendheid. 

Is er ook in Uw huis en hart plaats 
voor Jezus, evenals in het huis te 
Bethanie? Dan zullen de Martha's en 
Maria's aangenaam samen werken, 
daar alle werk geheiligd wordt door 
de tegenwoordigheid des Heeren. 

W elzalig ' t huis, waar J ezus heerscht, 
En liefde elks hart vervult; 
W aar allen een zijn, en God eerst, 
W aar men geen tweedracht duldt. 
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Lt .... K 0 L 0 N E L M A R P U R G. 
OP HET OORLOGSPAD. 

De Kommandant leidt de welkomstsamenkomst te Bandoeng. 

l 
Lt.-Kolonel A. E. Marpurg. 

BATAVIA. 

Chef-Secretaris de leiding van dien 
bidstond. Was h et wonder, dat na zulk 
krachtig, pleitend gebed van onze 
makkers de zegen Gods op bijzondere 
wijze over de vergadering kwam, toen 
Kolonel Marpurg Gods W oord ter 
hand nam ? Enkele zielen deden de 
goede keuze. Dank God ! 

BANDOENG I EN II. 

O p 6 Januari des morgens vroeg 
werd Lt.-Kolonel Marpurg 

door den Chef-Secretaris welkom ge
heeten in Ned.-Indie, toen hij via 
Singapore in Tandj ong Priok binnen
kwam. 

Kommandant en mevr. De Groot 
met de Bandoengsche officieren hadden 
zich op Donderdag 7 Januari op bet 
perron verzameld om den Kolonel in 
hun stad te verwelkomen. Het doet al
tijd goed een beproefd oud-strijder te 
ontmoeten en de verwachting voor een 
nieuwen frisschen zegen was groot. 
En die zegen kwam. Het feit, dat som
mige buitenstaanders in elk van de 
drie bijeenkomsten aanwezig waren, 
spreekt reeds voor zichzelf. 

Niet alleen in de welkomstmeeting, 
waar de Kommandant den Kolorn:!l 
hartelijk welkom heette en hem bij 
het publiek inleidde, doch ook des 
Zondags in Bandoeng I en ook in 
het Chineesche Korps was een 
mooie schare aanwezig. Origineel, 
krachtig, met pakkende illustraties 
verlucht, bracht de Kolonel zijn bood
schap. Groote liefde t0t God en groote 
liefde oak voor zielen, deden hem nu 
eens pleitend dan weer bestraffend -
aanvallend, noodigend en· dringend in 
elk der bijeenkomsten spreken. Me
nigeen werd wakker geschud uit een 
toestand van zelfingenomenheid of in
ge beelde vroomheid, want de Kolonel 
noemde zonde - zonde, zonder omwe
gen, doch hij predikte ook den Reiland 
der zondaren, die de zonde kan en wil 
vergeven. Dat de Kolonel Hollandsch 
sprak, werd door allen zeer gewaar
deerd. 

Als een echte strijder van den ouden 
stempel was de Kolonel dadelijk bereid 
tot aanvallen en spoedig was hij op stap 
om onze Inrichtingen in Batavia te 
bezichtigen. Met groote belangstelling 
nam hij kennis van den gezegenden 
arbeid daar verricht. Toch had hij ook 
een open oog voor ons mooie Indie en 
daar het de eerste maal was, dat hij in 
de Tropen kwam, heeft hij volop ge
noten. 

-Maar hij kwam niet voor ,,sightsee
ing", doch om te strijden en daarom 
was hij des avonds op het platform van 
Batavia II op zijn plaats. Beide korp
sen waren vereenigd, een groot doek 
met ,,WELKOM" vertolkte de gevoe
lens van officieren en makkers. Het 
was <lien avond de Bidstond in ver
band met den ,,Wereld voor God"
Veldtocht. Na het welkomstwoord 
van Lt.-Kolonel Marpurg, nam de 

Enkele zielen kwamen tot overgave. 
Mage de tournee van dezen beproef den 
dienstknecht Gods velen tot Christus 
brengen! N. 

De Konunandants en de Hoofdkwartier-staf gekiekt met Lt.-Kolonel Marpurg. 

EEN INTERVIEW MET DEN KOMMANDANT. 

Enkele indrukken. 

Juist voor het afdrukken van deze Strijdkreet, kwam de Kommandant 
terug van Sumatra en ofschoon erg druk met velerlei zaken, gaf hij ons 
toch enkele indrukken van zijn laatste reis. 

In SOERABAIA een goede officierssamenkomst ; in de bijeenkomst 
in het Europeesche korps heerschte een opgewekte, gelukkige geest. 

In SEMARANG was het welkom van Lt.-Kolonel Marpurg zeer 
gezegend, stampvolle zaal, vurige strijdgeest en zeven zielen gewonnen 
voor God ! De makkers genoten van de toespraak van den Kolonel ! 

De Kommandant vertrok van bier per vliegtuig naar BATAVIA, 
waar hij verschillende zaken afdeed en enkele officieren ontmoette. 
Van bier vloog onze Leider door naar MEDAN, waar hij belangrijke 
besprekingen in verband met den bouw van het nieuwe Kinderhuis 
voerde. Deze bouw vordert met rassche schreden ! 

Het was een vreugde voor de officieren, die arbeiden aan de Oostkust 
van Sumatra den Kommandant te ontmoeten in een besloten samen-
komst. · 

In SIANTAR werden negen rekr.uten ingezegend tot soldaat en een 
aantal zielen kwam tot den Heer. · 

Ook had de Kommandant gelegenheid in Medan afscheid te nemen 
van den Hoogedelgestr. Heer Jhr. B. C. C. M. M. van Suchtelen, Gou
verneur van Sumatra's Oostkust, die op het punt stand naar Europa 
te vertrekken, en hem te danken voor alles, wat hij voor het Leger des 
Heils heeft gedaan. 

(vervolg pag. 5 onderaCIJJ1,) 
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S T R IJ D 

DE ~EHEL~ 

D E ,,Wereld voor God" - Veldtocht is ook in ons Territorie in vol
len gang. 

BATAVIA II hield een elfdaagschen Veldtocbt, die grooten zegen ver
spreidde. Elken morgen om vijf uur werd een bidstond geboud_.en, waarin 
een groot aantal makkers aanwezig was. Verder twee bijeenkomsten 
in de zaal per dag, bijgewoond door gemiddeld 120 personen, openlucht
samenkomsten op verschillende en steeds nieuwe punten in de Chi· 
neesche wijk. Het Veldtocht-koor: 

Toehan tjari kami 
A kan m em b1·i berkatnja padamoe, 
(De Heer roept U om U Zijn zegen te geven) 

werd overal gezongen. De Kommandant en verschillende officieren ga• 
ven bun medewerking en het beste van al: een aantal zielen waaronder 
enkelen, die door een sterke macht gebonden waren, werd voor Christus 
gewonnen. 

BANDOENG II heeft het voorbeeld van Batavia gevolgd en dadelijk 
na het Kerstfeest is men bier met een dergelijke campagne begonnen. 
Elken avond was de zaal geheel of goed gevuld. De ijver voor zielen, 
die onze makkers aan den dag legden was opmerkelijk. Ook hier werden 
zielen aan de rnacht der duisternis ontrukt. 

BANDOENG L De bevelvoerend officier, Kapitein Lippe, heeft boven 
het platform een lichtbak laten aanbrengen met een pakkende bood
schap, die elke rnaand verwisseld wordt voor een nieuwe en den be
zoeker onmiddellijk opvalt - en wij bidden ook aangrijpt. 

BELAWAN-KORPS - Sumatra, bericbt oak nieuwe overwinningen. 
Een aantal soldaten en Jong soldaten, vruchten van den Veldtocht, is 
reeds ingezegend. Het nag maar pas begonnen Jongeliedenwerk maakt 
goede vorderingen. 

CELEBES. De Minahasa strijdt oak onder het motto: ,,De wereld 
voor God!", schrijft Majoor Rosenlund. ,,In verband met bet Divisie
Congres werden vooral de passar-samenkornsten en kampongmeetings 
met grooten zegen bekroond. De fluitkorpsen bewezen goede diensten. 
Vele zielen gewonnen voor den Heer, waren de vrucbten van onzen 
arbeid." 

Midden-Celebes-Divisie. Ook Adjudant Ramaker en zijn makkers heb
ben het vuur geopend. Nieuwe zalen (zie rapport) bieden ruimere 
kansen en met groot geloof en volhardend gebed wordt de vijand over
wonnen. 

Het doelwit voor deze Divisie is : Tweeduizend zielen voor God ! 

N A haar tournee in bovengenoemde 
landen, is de Generaal weer in 

Engeland teruggekeerd en reeds druk 
bezig met nieuwe tournee's en nieuwe 
plannen. In een interview betreffende 
de wonderbare Campagne in beide lan
den, zeide de Generaal o.a. bet vol
gende: 

,,- Het is een moeilijke taak een 
juisten, persoonlijken indruk te geven 
van deze campagnes. Zij droegen zulk 
een bijzonder karakter. Vanaf het ope
ningslied in Toronto, voelde ik, dat 
God groote dingen zou gaan doen voor 
ons. De Heilige Geest kwam op mach
tige wijze over ans. Ontroerende tafe
reelen van Zijn werk.ing werden door 

DE GE I 
IN CANADA 

ans aanschouwd. Misverstanden wer
den weggevaagd, opstandige zielen 
werden verteederd door Zijne liefde en 
barmhartigheid. De Zondaarsbank was 
immer overvol met berouwhebbenden. 
De officieren waren overgelukkig ! 

Over geheel Amerika is een geest 
van herleving. Juist toen ik New York 
verliet, bereikte mij het bericht, dat 12 
personen waren neergeknield bij de 
tram in een openluchtsamenkomst ge
leid door de Kadetten." 



R E E T 

\VOORGOD~ 
VELDTOCHT - LIED. 

W aakt op! waakt op! ' t Is nu de tijd van strijden; 
Draalt langer niet! vooruit nu, onversaagd! 

Uit satans net de zielen te bevrijden, 
Dat is het doel, dat al uw krachten vraagt. 

Des Heilands liefde dringt ons, 
De nood der wereld dwingt ons, 

Te strijden voor Zijn naam in ieder oord, 
Totdat de heele wereld Hem behoort. 

Laat vrees of twijfel nimmer u weerhouden, 
Spreek niet van wat gij lijden moet voor Hem! 

Zorg steeds op J ezus 't oog gericht te houden, 
Dan klinkt tot u bemoedigend Zijn stem. 

De Reiland roept - W'ij volgen! 
De vijand is verbolgen; . 

Maar wie hem in des Heeren kracht bestrijdt, 
Is reeds vooruit verwinning toegezeid. 

Waakt, strijders, waakt! Nooit zal uw vijand slapen! 
Niet slechts geweld, ook list neemt hij te baat; 

Ontmoediging gebruikt hij als een wapen, 
W aardoor zoo menigeen den strijd verlaat. 

Zoudt gij zijn aanval duchten 
En laf den strijd ontvluchten? 

Neen! voor den Heer, Die Zelf Zijn bloed vergoot, 
Gaan wij ten strijd, getrouw tot in den dood! 

Leger des Heils-Liederenbundel: No. 324. 

In AMBON voert Majoor Kyle haar dapperen aan en de eerste elf 
makkers werden tot soldaat ingezegend. Zelfs de mannen van den 
Engelschen kruiser ,,Grimsby", welke daar enkele dagen vertoefde, 
ontkwamen niet aan den aanval van 's Konings legermacht, doch moes
ten de Evangelie-boodschap hooren. 

Dit zijn slechts enkele grepen, doch iedere post doet zijn deel en 
alien hebben een doel: Zielen voor God. 

VAN OVER DEN AARDBOL. 

HOLLAND. Op 31 December werd op bijzondere wijze het Wooro 
van God aan het Nederlandsche volk gepredikt. Gedurende 20 m.inuten 
werd des n.m. om 3 uur, in elke plaats, waar het Leger arbeidt, door 
ervaren Heilsso1daten, op ongeveer 50 Meter afstand van elkaar staande, 
rustig een gedeelte uit de Schrift voorgelezen. Ongetwijfeld zullen velen 
daardoor getroffen zijn. 

CHINA. Gewapend met een bundel Strijdkreten, een voorraad 
Nieuwe Testamenten, de vlag en de trom, ging de korpsofficier er met 
een clubje makkers op uit, naar, wat wij in oude tijden noemden, ,,de 
kermis". Het openlucht theater leek hun de beste plaats voor hun doel 
en zoodra het gaande stuk afgeloopen was, bestegen zij het podium en 
binnen enkele oogenblikken was een gloedvolle Legersamenkomst in 
vollen gang ; onze makkers waren omgeven door een zee van menschen, 
die met aandacht luisterden. Een oude gerimpelde Chineesche hoer, een 
chique gekleede jonge dame, een student - de eenvoudige werkman -
allen steken de hand uit om een Evangelie te koopen. Dadelijk na af
loop van de korte bijeenkomst, komt zelfs een der clowns en koopt 
een Nieuw Testament, voordat hij met een nieuw stuk begint. Maar 
- het Leger had zijn kans ! 

FINLAND. Hier werd een bijzondere poging gedaan om de J eugd te 
'.vinnen voor Christus. In een week tijds werden 1098 samenkomsten 
gehouden, bezocht door 44.076 jongelui. 1553 zielen kwamen tot over
gave en 270 nieuwe Jong soldaten werden aan onze rangen toegevoegd. 

VER. STATEN VAN AMERIKA - Chicago. In een openluchtsamen
komst knie.lden drie jonge mannen neer bij de trom, terwijl zij hun 
flesch whisky afgaven. Een hunner was een Duitsch student, wiens 
vader predikant is in Duitschland. Tot elken prijs wenscht hij nu Jezus 
te volgen. 

OOST-AFRIKA. - Kenya, deed een nachtelijken aanval op den dui
vel. Nadat de dorpelingen ter ruste waren gegaan, trok men zingend, 
met slaande trom het dorp binnen en spoedig luisterde een 200 tal 
menschen naar de boodschap des Heils. Voordat de bijeenkomst ge
sloten was waren velen neergeknield en beleden hun zonden, roepende 
om vergiff enis. 

DOET GIJ UW DEEL? 

Ill 

- RAAL 
AMERIKA. 

Gedurende het bezoek aan Amerika 
erd Commissioner Samuel Brengle 
oor de Generaal vereerd met de ,,Or
e van den Stichter" ten teeken van 
vaardeering voor al wat hij door zijn 
rtikelen en boekcn over Heiligheid 
JOr God en de menschheid heeft ge-

Landen, dadelijk na terugkornst van 
onze Leidster in Louden, was eveneens 
een openbaring van Gods almacht en 
verlossende kracht. God heeft de Ge
neraal wel bijzonder vervuld met Zijn 
Geest, want deze campagnes en groote 
samenkomsten eischen ook een gewel
dige physieke inspanning. 

aan. 

* * * 
De ,,Dag bij hct Kruis", waarop drie 

•rootsche bijecnkomsten werden ge
mden in de Royal Albert Hall te 

Een der toekomstplannen van de Ge
neraal is een bezoek aan Nederland 
van 1 - 4 Februad. Samenkomsten in 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
staan op het programma en de ver
wach ting voor dit bezoek is zeer groot. 
Wij hopen er later meer van te ver
tellen. 
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K 0 L 0 N E L G E 0. D A VI St 
van de architect-teekentafel tot Leger des Heils-Kolonel. 

GEBOORTIG uit Amerika bracht 
de toekorn..c:;tige Kolonel zijn 

jeugdjaren door in dit land . .t;\.ls jongen 
werd hij reeds bekeerd in een Metho
distische Opwekkingssamenkomst en 
dadelijk na zijn bekeering begon hij 
voor den Heer en de redding van zielen 
te arbeiden, een arbeid, die sindsdien 
zijn levensdoel is geweest. 

Energiek in alles, wat hij deed, werk
te de jonge Davis met lust en ijver in 
een der grootste architecten-bureaux 
van Pittsbury, plannen en teekeningen 
makend met groote nauwkeurigheid, 
terwijl hij met evenveel ijver in zijn 
vrije avonduren zielen voor zijn groo
ten Meester trachtte te winnen. 

Toen hij met het Leger des Heils 
in aanraking kwam, trok dit hem on
middellijk aan en in Januari 1894 
kwam Kadet Davis in de Kweekschool 
om opgeleid te worden tot officier. Zijn 
eerste aanstellingen waren in het Veld, 
totdat hij na enkele jaren tot den Staf 
bevorderd werd. 

Vele jaren van zijn loopbaan bracht 
de Kolonel door in ons Opleidingswerk, 
eerst als Assistent, later als Leider 
van de Kweekschool in Chicago, welke 
positie hij in 1919 wederom aanvaard
de, nadat hij de oorlogsjaren in Frank
rijk had doorgebracht. Een periode van 
nieuwen arbeid volgde, ditmaal als 
Divisie-officier van de meest uitge
strekte Divisie, die het Leger heeft, en 
welke zich uitstrekte van Canada tot 
Mexico. 

In 1922 werd door den toenmaligen 
Territoriaal Kommandant de behoefte 
gevoeld aan een officier met rijke, 

Kolonel Geo. Davis. 

geestelijke ervaring en de juiste be
kwaamheid om als Opwekkingspredi
ker de korpsen te bezoeken. Kolonel 
Davis werd hiertoe uitgekozen. Hon
derden zielen mocht de Kolonel op zijn 
reizen winnen voor Christus; in het 
bijzonder werden ook zijn lezingen 
voor de studenten der Universiteiten 
en Hoogescholen door God gezegend. 

Na deze periode in zijn loopbaan, 
werd hem nogmaals de opleiding van 
officieren toevertrouwd in San Fran
cisco en Chicago, wel een bewijs, dat 
de Kolonel voor dezen arbeid bij uit
stek geschikt was. 

Kolonel en mevrouw Davis hebben 
twee zoons, waarvan de jongste een 
Heilsleger-Kapitein is in Amerika. 

Een kijkje in de Legerzaal te Ambon. 

AMBON. 

Ons eerste Kerstfeest. 

Zondag 22 December begon ons feest fei
telijk al met een Soldaten-inzegening van 
een elftal makkers - de eersten ! 

Ons Zondagsschool-groepje bestaat uit een 
£link aantal kinderen en zij gaven een Kerst
demonstratie met mooie liederen en welge
slaagde tableaux. 

In het Militair-Hospitaal zongen wij ron
dom den Kerstboom onze liederen van licht 
en vrede. In de gevangenis wachtte ons een 
115 tal gevangenen en in den tuin rondom 
den verlichten boom spraken wij over de 
komst • van Hem, ,,Die gevangenen vrij 
maakt." 

Nog nooit was in Ambon een Kerstdienst 

(vervolg van pag. 4. kol. 2) 

gehouden om 5 uur des morgens, doch het 
Leger bracht wat nieuws en ruim 100 mak
kers en belangstellenden waren opgekomen. 
Het was een gezegend uur ! 

In verband met het bezoek van den Engel
schen kruiser ,,Grimsby" hadden wij om 
negen uur 's morgens een Engelschen dienst, 
die door een 75tal vrienden bezocht werd. 
Des avonds in den Maleischen dienst waren 
er een lOOtal bijeen. 

Het slot van ons Kerstfeest was met de 
kinderen. De zaal was geheel bezet en de 
galerij ernaast ook. Er werd genoten van 
kerstverhalen, tractaties, gezang, doch de 
vreugde steeg ten top bij het uitdeelen der 
pakjes, alle in aardig gekleurd papier ver
pakt. Ons eerste Kerstfeest was bijzonder 
door God gezegend. E. L. 

In KOENDOER op onze Leprakolonie, werd onder groote belang
stelling van autoriteite.n en vrienden, w.o. de HoogEdelgestr. Heer W. 
Steinbuch, resident van Palembang en de WelEdelgestr. Heer B. Cox, 
assistent resident, t.b., het baby-huis geopend voor de kinderen der 
leprozen. De W elEdelgestr. Heer Cox sprak een kort en hartelijk woo rd 
en de Kommandant bracht dank aan allen, die hadden meegewerkt tot 
oprichting van <lit huis, vooral den resident, door wiens hulp gelden uit 
het Rubberrestrictie-fonds hiertoe waren gegeven. Met het gezebchap 
werd een rondgang over de kolonie gemaakt, waarna de gasten naar 
Palembang terugkeerden. 
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OEN GARAN. 

Op Zondag 22 December hadden wij 
Kommandant en mevrouw De Groot 
in ons midden, vergezeld van Adju
dant Palstra. Wij hadden ons allen op dit 
bezoek gespitst en er lag een teere stilte 
over de goed gevulde Hal, toen de Komman
dant het eerste lied uitgaf : ,,0, had 'k een 
hart, als de sneeuw wit en rein!", een lied, 
dat altijd weer pakt en tot zelfonderzoek 
leidt. Mevrouw De Groot smeekte Gods 
zegen af en toen daarna de Kommandant 
een Bijbelgedeelte behandelde was er diepe 
aandacht. Ofschoon velen bewogen waren 
door den Geest Gods kwam de doorbraak 
eerst later. 

Dienzelfden avond hield Majoor Stewart, 
de directrice, nog een bidstond. De kinderen 
zijn niet gauw te moe voor een samen
komst en de heerlijke frissche kinderstem
men klonken spoedig helder op. N ogeens 
bracht de Majoor het beeld in herinnering 
door den Kommandant gebruikt dien mor
gen, van de geurende bloem en wekte de 
kinderen op tot reinheid en goedheid. De 
een na de antler knielde neer. Het was een 
heerlijke aanblik deze kinderen aan de voe
ten van den Reiland te zien. De Heer helpe 
hen te volharden ! C. 

SEMARANG. 

De openluchtsamenkomst op de Aloon
aloon is altijd fijn, doch als de Kommandant 
z~lf komt en de strijdmachten aanvuurt, 
zouals op Zondag 22 Januari, dan stijgt de 
vreugde ten top. Met een krachtig, waar
schuwend woord richtte hij zich tot de schare, 
die met diepe aandacht luisterde. 

's Avonds in de zaal van Boegangan was 
onze Leider nogmaals met ons. Zijn woord 
was als water voor de dorstige ziel. Mevrouw 
Poutiainen zong ons een solo, waarna me
vrouw De Groot een gezegend woord sprak. 
Nadat de Kommandant nogmaals zijn bood
schap had gebracht, kwamen 15 zielen tot 
den Heer. Djaga Karija. 

SOERABA.TA. 

Majoor Strandlund leidt. 

Elk korps afzonderlijk te rapporteeren, zou 
te veel plaats nemen, want het was overal 
gezegend, en dan is het hart vol en de pen 
vaardig. Daarom een overzicht in 't kort. 

Aan den vooravond van het Kerstfeest 
werden de kerstmanden uitgedeeld aan de 
armen en ook een feest gegeven voor arme 
kinderen. Dat was rechte Kerstvreugde voor 
jong en oud! 

Dan waren daar de samenkomsten in het 
Europeesche zoowel als inheemsche korps -
doch een boodschap, een Reiland voor blank 
en bruin. Halleluja! De zalen waren stamp
vol, de kerstliederen brachten vreugde en 
de boodschap der engelen van ,,vrede op 
aarde" en ,,verlossing door Christus", werd 
nogeens met kracht gepredikt door Majoor 
Strandlund. Natuurlijk was er ook kinder
feest en wie meer genoten, ouders of kin
deren, valt moeilijk te zeggen. 

Makkers en officieren hadden eer van hun 
werk en de blijdschap, die ze mochten bren
gen, was hun loon! 

In ons Ziekenhuis. 

Ook hier werd het Feest der feesten met 
vreugde gevierd. De oud-patienten waren 
uitgenoodigd en hadden daaraan talrijk ge
hoor gegeven. De kinderen kregeri- cadeau
tjes, de Javaantjes hadden hun eigen feest 
en versnaperingen werden gretig verorberd. 
En zoo, ofschoon ziekte en pijn onvermijdelijk 
zijn in een ziekenhuis, was er die clagen veel 
licht en vreugde door de komst op aarde 
van onzen Heer. 

S T R IJ D K R E E T 

NAGALMEN 

Kerstwijding. 

Kerstrnorgen 5 uur. Geen geratel van 
voorbijsnellend verkeer verstoorde de rust, 
waarin Bandoeng nog lag verzonken. Plech
tige stilte, de sterren nog flonkerend aan 
den hemel. 

Het spreekt vanzelf dat deze stilte gunstig 
inwerkte op de harten van de schare, die 
de zaal van BANDOENG I vulde. Een plech
tige stilte, slechts nu en dan even onder
broken door het gedempt geluid van schuife
lende voetstappen, heerschte, toen onze 
Kommandants binnenkwamen en het aloude 
Kerstlied: ,,Stille Nacht, Heilige Nacht" werd 
gezongen. Adjudant Palstra las de beloftep 
en de vervulling ervan over de komst van 
den Messias voor, waarna de Kornmandant 
ons bepaalde bij het Licht uit Bethlehems 
stal, en naarmate de samenkomst vorderde 
en daarbuiten het donker werd verdreven 
door den dageraad, gevoelden wij, dat op 
diezelfde wijze Christus het licht in het 
menschenhart wil doen schijnen. Diep onder 
den. indruk gingen wij huiswaarts. 

Kerstvreugde. 

Des avonds waren de Kommandants in 
BANDOENG II. De zaal was stampvol en 
er heerschte een blijde feeststemming. 

,,Hemelboden roepen luid 
't Nieuws in Beth'lems velden uit ! 

zongen wij en dat was ook het thema van 
de getuigenissen. Een oud Kerstlied, op een 
nieuwe melodie, ten gehoore gebracht door 

DER 

enkele jonge makkers, liet niet na zegen te 
brengen. De Kommandant bracht het Kerst
evangelie en de duidelijke prediking vond 
haar weg tot de harten. Negen personen 
gaven gehoor aan de uitnoodiging om Jezus 
te volgen. Moge de Heer hen doen opwassen 
in genade ! E. 

DE WERKCENTRALE. 

Dagen tevoren werden reeds alle toebe
reidselen gemaakt om dit jaar met de bewo
ners het Kerstfeest op waardige wijze te 
vieren. Van de voor dit doel ingezamelde 
gelden wer~en practische geschenken ge
kocht en de jongens hadden hiertoe hun 
verlanglijstje mogen indienen. 

Op Kerstavond stonden in de eetzaal de 
tafels feestelijk gedekt en spoedig namen 
allen plaats. Kommandant en mevrouw De 
Groot vergezeld van enkele gasten, waar
onder de heer Van Dorp, werkeloosheids
commissaris, traden toen b innen en werden 
hartelijk verw-elkomd. 

Na een woord van hart tot hart door den 
Kommandant werd een aanval gedaan op de 
ruim voorziene schotels. De heer van Dorp 
richtte gedurende den maaltijd een hartelijk 
woord tot de jongens, Majoor Hiorth tevens 
dankend voor het goede, wat tot stand werd 
gebracht. 

Deze kerstavond zal nog lang een licht
punt blijven voor de bewoners van de Werk
Centrale. 

* • • 

~~~x~~~~~~x~~~~x~x~~~~~~xx~x~ 

~ DE CHEF - SECRETARIS EN MEVROUW RIDSDEL ~ 
X H X brengen kerstzegen X 
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BANDOENG. 

N IET alleen in de Congreszaal, doch ook 
in het Chineesche korps aan den Gardo 

Djatiweg, werd des morgens om 5 uur een 
Kerstdienst gehouden. Buiten-stille straten, 
doch wie om een hoekje van de Legerzaal 
keek, vond daar een feestelijk versierde zaal 
en verlichten K erstboom en voelde zich on
weerstaanbaar aangetrokken om binnen te 
treden en zich te scharen i:5ij die met aan
dacht en eerbied luisterende groep men
schen. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel, die de 
leiding hadden van dezen dienst, wisten een 
Kerststemming te scheppen en te bewaren. 
W oord en lied, alles leidde onze gedachten 
naar het wondere gebeuren op dien Kerst
morgen, lang geleden. Wat was het treffend, 
toen de kinderen de Kerstgeschiedenis aan
schouwelijk voorstelden, te treffender om 
den eenvoud en ernst, waarmee zij het de
den. Daarna in aansluiting daarop, het 
woord van mevrouw Ridsdel, die er ons bij 
bepaalde, dat de Reiland ,,om onzentwille 
arm werd, daar Hij rijk was." Was het won
der, dat na een korte uitnoodiging twee 
personen neerknielden om dien Reiland 
plaats te geven in hun hart ? 

* * • 

Des avonds waren de Kolonels in Ban
doeng I. Mevrouw Ridsdel voerde ons in 
den geest terug naar onze jeugdjaren, toen, 
geschaard om den kerstboom thuis of in de 
Zondagsschool, hart en oogen nog het meest 
getrokken werden naar de cadeautjes. 

Deze jeugdherinneringen raakten een 
teere snaar en stemden velen tot nadenken. 
De Kolonel vertelde eerst over het kerst
vieren in verschillende landen der wereld, 
doch overgaande tot het Bijbelwoord, legde 
hij met ernst den nadruk op het groote hell 
in Christus ons geschonken. Groote zegen 
kwam tot ons hart. 

J. L. 

SEMAROENG. 

Als heerlijke voorbereiding voor het 
K erstfeest kwam de Chef-Secretaris op 
Zondag 22 December voor de inzegening van 
soldaten. Dat was een uur van groote blijd
schap voor onze lepra-patienten, het was 
als het ware het aansteken van het feest
licht. Het ,,Halleluja" was niet van de lucht ! 

lets van het Kerstlicht brachten de patien
ten ook ons, want den volgenden morgen om 
vier uur werden we gewekt door hun mu
ziek en zang. Wat klonk het ,,Stille Nacht" 
hier ontroerend op die plaats en door deze 
menschen gezongen ! 

Er wordt een gezegend werk gedaan on
der de patienten op deze kolonie. Elken 
morgen is er een bidstond onder leiding 
van een ouden Christen, die zich elken dag 
een anderen ,,Luitenant" kiest. Ongetwijfeld 
vinden ze in dit uur van gebed hun kracht 
om hun pijn en leed te dragen. Een kleine 
jongen van 6 jaar is ook reeds lid van het 
muziekkorps, hij bespeelt den triangel ! 

M. L. K. 

SUMATRA. 

- Belawan Poelau si T janang. -
Ons Kerstfeest begon op 24 December met 

het feest voor de Zondagsschool-kinderen 
onder leiding van Majoor Bridson. 

Ofschoon wij nog maar enkele maandcn 
met dit werk bezig zijn, werden onze liederen 
met gloed gezongen en mogen wij ons ver
heugen over een flink aantal kinderen. 

Op den Eersten Kerstdag hadden wij des 
morgens vroeg een dienst met de patienten 
van de Lepra-kolonie te Poelau si Tjanang 
en ondanks ziekte en pijn, heerschte groote 
vreugde op dit heilige feest van de komst 
van Christus. 

Den volgenden dag waren we weer in 
Belawan voor de bijeenkomsten met volwas
senen. De menschen stonden zelfs voor de 
deur te luisteren naar onze blijde Bood-
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Om de op dezen avond volgende vier vrije 
dagen voor de jongelui zoo aangenaam mo
gelijk te maken, zijn ook de noodige maat
regelen getroffen geworden. - Op den ee;r
sten dag werd bilj artconcours gehouden, 
waarvoor zich een twintigtal jongelui had 
doen inschrijven. 

Den tweeden dag werd een reis gemaakt. 
naar Garoet, alwaar in de badplaats SAN
DING werd gezwommen en zwemwedstrij
den werden gehouden. - Door de buiten
gewone vriendelijkheid van de s. s.-lei
ding werd voor dat doel een groote wagon 
ter beschikking gesteld en kosteloos vervoer
verstrekt, zoodat dank zij den Hoogedel
gestrengen Heer GOTZ deze dag buiten
gewoon slaagde. - De reis begon met ge
zang en vreugde en eindigde met gezang en 
vreugde. -

Den derden dag had Ir. Biezeveld de 
vriendelijke geste om de badplaats TJIHAM
PELAS voor de jongelui beschikbaar te 
stellen, zoodat ook dien dag kon worden. 
genoten van de heerlijke zwemsport. -

Ten slotte werden op den vierden en laat
sten dag der verlofdagen volksfeesten op het. 
terrein der Centrale gehouden, waarvoor 
zich vrijwel alle jongelui hadden doen in
schrijven. - W edloop met hindernissen en 
mastklimmen waren de attracties. - De 
hilariteit was dien dag niet van d~ lucht. -

Deze dagen zijn prettig voor de jongelui 
verloopen en zullen nog lang aangename 
herinneringen bij hen opwekken. 

v. w. 

schap. Met een onderling samenzijn van mak
kers en officieren en een feestje voor de 
Gezinsbondleden, werd <lit Kerstfeest beein
digd. Kand. M. 

BATAVIA. 

Brigadier en mevrou w Lebbink waren voor 
het leiden der feestelijke bijeenkomsten over
gekomen. Het eerste feest was in het Meisje 
huis. Het lied van de kleuters was prachtig 
evenals de zang en het tableau onder leiding 
van Adjudante Mensinga. Majoor Koning 
kreeg ook een gelegenheid haar meisjes toe 
te spreken en de avond was al te spoedig 
voorbij. Het woord van onze gast zegende 
ons allen. 

Op 24 December een kerstmaaltijd met 
de bewoners der Sociale Tehuizen in he 
I.E.V. gebouw. Alle lof aan de Majoor 
Meyer voor den keurig verzorgden fees 
disch! Ook ontvingen allen een mooi kerst 
geschenk. 

*"'* 
Vijf uur, eersten kerstmorgen, vond de zaa 

van het I.E. V. gebouw gevuld met ee 
aandachtig luisterende schare. Door enkel 
meisjes werd ons de boodschap der engele 
vertolkt en daaraan knoopte mevrou 
Lebbink haar toespraak vast. Om zeven uu 
waren wij bij onze zieke Korps-sergeant 
majoor om ons Kerstlied te zing•m. Om 1 
uur leidde Brigadier Lebbink een samen 
komst in het Militafr-Hospitaal. 

Na afloop van den dienst werden alle zie 
ken bezocht en verblijd met een kleine 
tractatie. 

De KERSTDEMONSTRATIE was schit 
terend. Het programma, uitgevoerd door d 
kinderen van Batavia I en II en het Meisjes 
huis, was keurig verzorgd. Een dame, di 
reeds 15 jaar onze bijeenkomsten bezoek 
zeide nog nooit zooveel mcnschen in ee 
Legersamenkomst te Batavia gezien te heb 
ben en zoo'n mooie demonstratie te hebbe 
bijgewoond. Dat zegt genoeg en is een wa 
applaus voor de kinderen en allen, die mee 
werkten. 

Aan God de eer ! 
Het kinderfcest was een uur van groot 

vreugde ; mevrouw Lcbbink vertelde he 
kerstverhaal, waarvan wij alien genoten. 

De Kcrstfecstviering in Batavia werd be 
sloten met een gczegcnd samenzijn met ee 
groot aantal militaircn in het Militair 
Teh uis op Kramat. Een voor alle 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN 

TERRITORIAAL HOOFDKW ARTIER. 

BEVORDERING: 

~ot Kapitein: 

Luitenant Jt, Rufener. 

OVERPLAATSINGEN : 

Adjudant A. Weers n. Djokja Kinderhuis 
Kapitein J. Kudding n. Korps Semarang I 

(tijdelijk). 
Luitenant Soenarto n. Hoofdkwartier. 
Kd . Luitenant A. van der Made n. Soerabaja 

Kliniek. 
Kdt. Luitenant H. Soeting n. Toeren. 

J. W. DE GROOT 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 23 J anuari 1936. 

1911. 
BEN JUBILARIS 

1936. 

Majoor G. Hermes. 

P 12 J anuari mocht Majoor Her. 
mes het feit herdenken, dat 

; hij vijf en twintig jaar als of
[icier van het Leger des Heils 

'heeft mogen arbeiden. Ge
<lurende deze jaren heeft de Heer hem 
tot grooten zegen gesteld. In Holland was 
hij met uitzondering van een korte 
periode in het Jongenshuis te Amersfoort, 
werkzaam in den Korpsarbeid. Niet altijd 
waren het gemakkelijke posten, vooral niet 
in het Noorden van ons vaderland, doch met 
moed en liefde arbeidde hij voort. 

Met zijn vrouw kwam hij op 17 Januari 
1924 naar Nederlandsch-Indie, waar hij voor
al in de Militair-Tehuizen een goed werk 
verrichtte. Een aanstelling voor de Lepra
kolonie te Semaroeng en het bevel over een 
korps bracht even een onderbreking, doch 
al spoedig waren de Majoors Hermes weer 
terug in het Militair-Tehuis en momenteel 
:zijn ze in Soerabaja. 

De feestelijke herdenking van dit jubileum 
werd door Majoor Strandlund geleid. Uit 
alles bleek, dat Majoor Hermes zich een 
plaats in het hart van de ,,jongens" heeft 
veroverd. Er heerschte een ongedwongen 
blijde stemming. De Marine Commandant 
en Vloot-Aalmoezenier waren tegenwoordig 
en spraken een waardeerend woord. 
Natuurlijk kreeg ook een der jongens gele
genheid de gevoelens van zijn makkers te 
vertolken, evenals de Majoor zelf een kans 
kreeg om te spreken. W oorden van lief de en 
dank, waardeering en vreugde ontbraken 
niet, evenmin als de bloemen, die alles een 
feestelijk aanzien gaven. Van vele kanten 
had de Majoor felicitaties ontvangen. Het 
was een onvergetelijke dag! Moge de Heer 
Majoor en mevrouw Hermes nog vele jaren 
van gezegenden arbeid schenken! 

BLITAR. 

Dit jaar werd voor het eerst door Blitar 
als zelfstandig korps Kerstfeest gevierd. Om 
er iets bijzonders van te maken, was be
sloten ook enkele tableaux te geven, doch 
deze avond werd op 26 December gegeven, 
terwijl de Kerstmeetings op den eersten 
Kerstdag geheel gewijd waren aan de pre
diking der Kerstboodschap. 

Op beide avonden was de zaal geheel bezet 
en alles werd met groote aandacht gevolgd. 
De uitdeeling voor de armen had op 28 
December plaats. 

S T R ·1J D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

~· 

\ 
rr • 

,,Wat wij noodig hebben en steeds zullen behoeven is, om Jezus te zien, 
en Hem ziende, in Zijn voetstappen te wandelen." 

De Kommandant heeft gedurende de afge
loopen maand verschillende plaatsen bezocht 
voor het leiden van samenkomsten. Terwijl 
deze aanteekeningen worden geschreven, is 
onze Leider op reis naar Sumatra's Oostkust, 
alwaar hij bijeenkomsten zal leiden in Medan 
en Siantar en besprekingen zal voeren, in 
verband met de uitbreiding van ons werk. 
Daarna brengt hij een bezoek aan de Lepro
zerie Koendoer, waar de officieele opening 
plaats zal plaats hebben van het Kinderhuis 
voor de kinderen · van de leprozen. 

In Bandoeng heeft de Komrnandant de 
welkomstsamenkomst geleid van Lt. Kolonel 
A. E. Marpurg. Verder is hij voornemens om 
Lt. Commissioner Ch. Baugh, die weldra in 
Ned.-Indie zal arriveeren, te vergezellen op 
een inspectiereis. 

De Evangelische Alliantie. 

In verband met de Week der Gebeden 
heeft Mevrouw Kommandant De Groot een 
spreekbeurt waargenomen in de Protestant
sche Kerk te Bandoeng; evenzoo Adjudant 
Palstra in de Zendingskerk, terwijl Brigadier 
Lebbink het Leger des Hells vertegenwoor
digde in Cheribon, alwaar hij sprak in de 
Protestantsche Kerk. 

Lt. Commissioner Ch. Baugh. 

Het is mij een vreugde den Commissioner 
te verwelkomen in Ned.-Indie. Ik heh het 
voorrecht gehad om onder zijn leiding te 
werken in het Accountants-Departement op 
het In'ternationaal Hoofdkwartier. De Com
missioner is een Officierszoon. Zijn oude 
vader, die nu gepensioneerd is, doch die 
vele jaren ip. het Leger heeft gestreden, o.a. 
tijdens de eerste dagen van het Leger in 
Canada, woont in London in de nabijheid 
van zijn zoon. 

Zooals reeds gemeld werd, bekleedt de 
Commissioner de functie van Chef van het 
Accountants - Departement en zal hij Ned. 
Indie bezoeken voor het inspecteeren der 
boeken. In dit verband zal hij eenigen tijd 
op het Hoofdkwartier arbeiden en natuur
lijk brengt dit extra drukte mee voor het 
Financieel - Departement. We hopen, dat de 
Ce>mmissioner ook in de gelegenheid zal zijn 
om enkele samenkomsten te leiden. Dit heeft 
hij eveneens gedaan tijdens zijn verblijf in 
Australie, waar hij een zegen was voor velen. 

Kolonel G. H. Davis. 

Wij heeten den kolonel, die 16 Februari 
zal arriveeren, hartelijk welkom in Ned. 
Indie. De Kommandant heeft een_ brief gehad 
van den Kolonel, waarin hij schrijft, dat hij 
met groot -verlangen uitziet naar zijn bezoek 
aan Indie.Kolonel Davis is ons niet persoon
lijk bekend, doch wij lazen in de Strijdkreten 
van de verschillende landen, dat de samen
komsten, die hij heeft geleid, overal rijk 
gezegend waren. 

Lt. Kolonel A. E. Marpurg. 

De Kolonel heeft een hartelijk w'elkom 
ontvangen te Batavia en te Bandoeng. De sa
menkomsten waren goed bezocht en hoewel 
hij zoolang in Amerika gewoond hee;t, is 
hij het Nederlandsch nog niet vergeten. Toen 
hij Bandoeng verliet was hij weer geheel 
thuis in die taal. 

De Kolonel bezoekt thans de Midden-Java 
Divisie, yergezeld van Brigadier Woodward. 
Daarna gaat de Kolonel naar Soerabaja van
waar hij de reis zal ondernemen naar de 
Minahassa en Midden-Celebes, voor het lei
den van de Congressen aldaar. Wij zijn er 
zeker van, dat de officieren blij zullen zijn 
om hem te ontmoeten. 

De ,,Wereld voor God"-Veldtocht. 

Wij ontvingen goede berichten van de ver
schillende deelen van het Territorie. De 
officieren en soldaten doen hun best om den 
Veldtocht welslagend te doen zijn. Zie Veld
tochtnieuws pag. 4---5. 

Wij vernemen, dat de bidstond op 6 Januari, 
die over de geheele wereld gehouden werd, 

Brengle. 

zeer gezegend is geweest. Vele menschen 
werden bereikt en er was een heerlijke ge
bedsgeest merkbaar. Wij verzoeken onze of
ficieren en makkers voort te gaan met het 
houden van bidstonden en bijzondere samen
komsten. Moge God ons helpen om zielen 
te winnen! 

Gelukwenschen. 

We feliciteeren de Luitenants Laoea met 
de geboorte van hun dochtertje Maria Mag
dalena en de Luitenants Goetoelemba met 
de geboorte van de kleine Esther. Mogen zij 
opgroeien tot vreugde van hun ouders en tot 
oprechte dienstmaagden van den Heer ! 

Onze zieken. 

Het spijt ons te moeten melden, dat wij 
een aantal zieke makkers hebben. Majoor 
Palm bevindt zich nog in het Rusthuis om 
algeheel herstel te zoeken, evenzoo Majoor 
Uylings. Majoor Olsvik, hoewel nog niet 
geheel hersteld, kon naar Pelantoengan te
rugkeeren. 

Majoor Strandlund heeft gedurende de af_ 
geloopen maand verschillende plaatsen be
zocht, in verband met den Reclasseerings
arbeid en het werk in de Militair-Tehuizen. 
In het Militair-Tehuis te Soerabaja heeft hij 
het feest geleid in verband met het 25-jarig 
officierschap van Majoor Hermes. 

Met verlof gaande officieren. 

De tijd is voor enkele officieren weer 
aangebroken om met buitenlandsch verlof te 
gaan. Wij hopen, dat het mogelijk zal zijn 
voor Majoor Olsvik en Kapitein en mevrouw 
Hondelink om medio Februari naar Europa 
te vertrekken. 

We ontvingen bericht van het Intern.atio
naal Hoofdkwartier, dat we de Adjudantes 
Wilson en Robinson eind Februari in Ned.
Indie kunnen terugverwachten. Het verblijf 
in het vaderland heeft haar ongetwijfeld goed 
gedaan en wij hopen, dat zij een goede reis 
zullen hebben en welgemoed zullen terug
keeren. 

Congres 1936. 

De officieren zullen met blijdschap verne
men, dat de Komrnandant besloten heeft, dat 
er dit jaar een Congres zal worden gehouden 
op 18, 19 en 20 Februari te Bandoeng. De 
samenkomsten zullen staan onder leiding van 
Kommandant en mevrouw De Groot en wij 
zijn blij ook Lt. Commissioner Baugh en 
Kolonel Davis met ons te hebben. Laat ons 
bidden, dat God Zijn zegen op ons Co?gres 
zal laten rusten! 

Bevordering. 

Het doet ons genoegen te melden, dat de 
Kornmandant Luitenante Rufener bevorderd 
heeft tot den rang van Kapiteine. Wij bieden 
de Kapiteine onze hartelijke gelukwenschen 
aan. 

De K weekschoolcursus 1936. 

De tijd nadert, dat de nieuwe cursus zal 
beginnen. De Kandidaten-Secretaris is druk 
bezig met het behandelen van de aanvragen 
van jonge heilssoldaten, die officier willen 
worden. De kandidaten, die aangenomen zijn, 
zijn bezig zich voor te bereiden voor de op
leiding, die zij straks zullen ontvangen. De 
naam van dezen cursus zal zijn ,,De W eTeld 
voor God" - Cursus. 

MIDDEN-CELEBES. 

Adjudant Ramaker, bericht ons, dat er in 
de Midden-Celebes Divisie nog steeds ge
brek is aan zadels. Is er misschien iemand 
onder de lezers, die nog een gebruikt zadel 
heeft liggen en bereid is dit aan ons te 
schenken? 

Zoo ja, wilt U dan zoo vriendelijk zijn 
even een briefkaartje te schrijven aan Kom
mandant J. W. de Groot, Javastraat 16 -
Bandoeng? 

Ook vraagt de Adjudant om oude ,,Sal
vation Army''-muziekboeken voor gebruik in 
de scholen. Kan iemand ons hieraan helpen? 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant J. W. de Groot. 

2 Februari Toeren en Malang. 
3 Februari Semaroeng. (Soerabaja) . 

4 

5 
6 

16 
17 

18 
19 

20 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

Soerabaja II. 
Semarang. 
Oengaran. 
Pelantoengan. 
Bandoeng I. 
Batavia II. 
Batavia I. en IL 
(Loge). 
Bandoeng - Congres. 
Officierssamenkomsten. 
Bandoeng - Loge. 
J. L. - Demonstratie. 
Bandoeng I. 
Openb. bijeenkomst. 

Mevrouw Kommandant De Groot. 

1-4 Februari Soerabaja. 
18-20 ,, Bandoeng Congres. 

Lt. Commissioner C. Baugh. 

2 Februari Toeren en Malang. 
3 ,, Semaroeng. 5.00 n.m. 

5 
27 " 

" 

Soerabaja II. 7.00 n.m. 
Pelantoengan. 
Bandoeng I. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel. 

7 

18-20 Februari - Bandoeng - Congres. 

Kolonel G. Davis. 

16 Februari Batavia II. 
17 ,, ,, Loge. 
19 ,, Bandoeng Loge. 
20 " " I. 
21 ,, ,, II. 
23 ,, Semarang I. 

24 

25 
26 
27 
28 

" 

" 
" 
" 
" 

Oengaraif. 
Pelantoengan. 
Boegangan. 
Krengseng. 
Magelang. 
Ambarawa. 
Solo. 

Lt. Kolonel A. E. Marpurg. 

1 Februari - Makassar. 
5 tot 22 Februari- Noord-Celebes Divisie. * 

24 Februari tot 9 Maart - Midden-Celebes 
Divisie. * 

• Vergezeld van den Secretaris der Divi
sie. 

MAJOOR KRUSCHWITZ VERTELT. 

Majoor Kruschwitz is voor enkele dagen 
in Bandoeng geweest om nieuwe orders te 
halen en daarna naar Bali en Lombok te 
vertrekken. De laatste maanden bracht zij 
door op Borneo voor haar jaarlijksche col
lectereis en daarvan heeft ze ons in samen
komsten en gesprekken iets verteld, waarin 
zeker velen belang stellen. 

,,Ik heh Borneo van het Zuiden naar bet 
Oosten doon·eisd" vertelt de Majoor en de 
afstanden in Zuid-Borneo grootendeels afge
legd per motorfiets. 

Daar ik telkenmale dezelfde plaatsen be
zoek, kennen de kinderen mij allemaal en 
wacht me in de meeste plaatsen van hen in 
ieder geval een hartelijk welkom. Zoo mo
gelijk wordt een samenkomst belegd, meest
al in de tangsi tusschen 5 en 6 uur en naar 
hartelust worden de oude koren opgehaald 
en nieuwe erbij geleerd." 

De Legerarbeid op zoo'n collecte-reis is 
veelzijdig. Op deze reis werden vijf kinderen 
opgedragen. Twee in KANDANGAN, waar 
heilssoldaten van Poerworedjo wonen, die 
daarheen werden overgeplaatst. 

In BANDJERMASIN werden 3 kinderen 
opgedragen van Bataksche heilssoldaten. Het 
grijpt ons aan, wanneer wij bedenken, dat 
de Majoor daar geheel alleen temidden van 
een groote schare, die noch het Leger noch 
onze liederen kent, haar samenkomsten 
houdt, het Evangelie-zaad uitstrooit en ver
der trekt vol moed en blijdschap. 

In de autobus en op de boot is er al!;ijd 
iemand, die luistert naar haar blijmoedig 
getuigenis, daar zijn we zeker van en ,,bijna 
allen kennen me, omdat er nooit een andere 
blanke vrouw daar zoo reist." zegt de MajoJr 
met vreugde. 

Zoo dikwijls de tijd dit toelaat, wordt 
huisbezoek gedaan. Soms heeft de Majoor 
aardige ervaringen, doch daarover wil zij 
niet veel vertellen. 

Zoo gaat deze collectante van plaats tot 
plaats, een lichtend spoor achterlatend voor 
haar Meester. 
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G~Q~UQUUU~~~uuuuuuouuuuu~~uuuu~~~~~u~u~u~~uuuuuuuuu~uuuuu~ ,,Het oprapen en terug geven, mijnheer." 
Zou je het niet zelf houden?" 

~ ~ 

g .. UW WOORD IS EEN LAMP ~ Nico aarzelde even, maar hij zag een glim
lach op het gezicht van den ouden heer, en 
zelf ook glimlachend, antwoordde hij: g VOOR MIJN VOET". 3 

,,'k Zou het wel graag willen, maar het 

toch niet doen." 
~ ~ 
~ ~ 

g VOOR DE .JONGE MENSCHEN. g ,,Waarom niet?" 
~AAAQ~AAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Het zou beteekenen iets te nemen, wat 

ni;t van mij is en de Bijbel zegt, dat wij niet 

mogen stelen." 

Een haveloos gekleede loopjongen in een 
van onze groote Europeesche steden, was op 
zekeren dag bezig met een stuk krijt boven
aangehaalde tekst op een tuinhek te schrij
ven. Hij was zoo verdiept in zijn werk, dat 
hij niet bemerkte, hoe een vriendelijke oude 
heer, nadat hij reeds tweemaal heen en weer 
geloopen had, naast hem stilstond en aan
dachtig naar hem keek. 

,,M-ij-n", spelde de jongen. terwijl hij de 
letters neerschreef, ,,v-o-e-t". 

,,Goed gedaan, m'n jongen", zei de oude 

KERSTFEEST IN CELEBE& 

De Kerstvieringen in Celebes waren in 
elke plaats zonder onderscheid zeer belang
wekkend en gezegend. Echter ontbreekt ons 
de plaatsruimte alles weer te geven. Dui
zenden menschen werden bereikt, tientallen 
zielen voor Christus gewonnen. We geven 
van enkele posten de bijzonderheden. 

Bijna overal werden aan de kinderen en 
sommige volwassenen nieuwe kleedingstuk
ken uitgedeeld en aan mevrouw Adjudante 
Ramaker, Kapiteine Frederiksen, alsook 
Luitenante Coutrier, komt hiervoor een 
warm woord van dank toe. 

Kantcwoe. Wij bereikten hier gedurende 
de Kerstdagen ruim 1000 menschen. 

Het bijbelonderwerp was ,,Vreest niet !" 
de boodschap der engelen, heenwijzende naar 
Christus, die ook de vrees voor booze geesten 
verbant, welke hier nog zoozeer voelbaar is. 

Koelawie. Op Kerstmorgen gingen wij in 
vijf groepen uit om kleine bijeenkomsten te 
houden. in de kampongs en de menschen uit 
te noodigen. 

Gimpoe. Des morgens om half vijf eerst 
een bidstond op het officiers-kwartier, waar
na een der Korpskadetten naar Tomoea trok, 
steeds maar op de trom slaande om de men
schen aan te moedigen naar de bijeenkomst 
te gaan. En Halleluja, een 200 ta1 kwam over 
de berghellingen naar onze zaal. 

Rouwiga. Wij hebben een wonderbaar 
Kerstfeest gehad ! De Eerste Kerstdag was 
goed, doch den tweeden dag waren ruim 2000 
menschen bijeen gekomen. Wat een kans ! 

Hieronder waren er die twee en drie dagen 
hadden geloopen. Allen namen deel aan den 
Kerstmaaltijd, waarbij wij door de mildheid 
van den zelfbestuurder een karbou konden 
slachten. Het was feest in Rouwiga en d~ 
twee balen rijst, welke gekookt werden dien 
dag, werden schoon opgegeten ! 

Bora. Hier werden de kerstsamenkomsten 
geleid door Adjudant Ramaker. De Heer was 
kennelijk in ons midden. Sommigen gaven 
zich bij vernieuwing aan Christus. 

Paloe. Wij mochten behal ve in ons eigen 
zaal, het kerst-evangelie brengen in de land
schapsgevangenis, in de leprozerie W atoe
sampoe, in het ziekenhuis en de kazerne. A&n 
vele stumperds werd een Kerstmaaltijd aan
geboden. 

Tomolangko. 

heer vriendelijk. ,,W aar heb je dat woord 

gehoord?" 
,,Op de Zondagsschool, mijnheer", was het 

verschrikte antwoord, want hij was bang, 
dat de oude heer hem in handen van de 
politie zou geven om zijn knoeien op het 
tuinhek. 

,,Loop maar niet weg, ik zal je geen kwaad 
doen. Hoe heet je?" 

,,Nico", was het ietwat moediger antwoord. 
,,En je leerde dezen tekst dus op de Zon-

dagsschool? Weet je wel, wat hij beteekent?" 
,,Neen, mijnheer." 
,,Wat is een lamp?" 
,,Een lamp? Nou, dat is een ding, dat licht 

geeft." 

,,En wat is het W oord, waar de tekst van 
spreekt ?" 

,,De Bijbel, mijnheer." 
,,Dat 's goed. Maar hoe kan nu de Bijbel 

een lamp zijn, die licht geeft?" 
,,Dat weet ik niet, mijnheer, of je moest 

hem in brand steken", zei Nico. 
,,Er is een betere manier, dan deze, m'n 

jongen. Veronderstel eens, dat je langs een 
eenzamen weg moest gaan op een heel don
ker~n avond en dat je een zaklantaarn in 
je zak had. Wat zou je dan doen?" 

,,Natuurlijk de lantaarn aandraaien", ant
woordde Nico, feitelijk verwonderd, dat ie
mand zulk een domme vraag kon doen. 

,,Waarom zou je licht maken?" 
,,Om me den weg te wijzen." 
,,In orde. Veronderstel nu eens, dat je 

achter iemand Hep, die een bankbiljet liet 
vallen, wat zou je dan doen?" 

Ha" zei de oude heer, het is dus de Bij
be'i, di; je leert eerlijk te zijn!" 

,,Jawel, mijnheer." 
,,Als je nooit van den Bijbel gehoord had, 

zou je dus stelen?" 
,,Veel jongens doen het, mijnheer", zei 

Nico, terwijl hij beschaamd zijn hoofd liet 

hangen. 
,,En de Bijbel wijst je den veiligen en rech

ten weg, het pad van eerlijkheid?" 
Net als een lamp!" riep Nico uit, die plet

sellng begreep, waarom hem al die vragen 
gedaan waren." W ordt dat met dezen tekst 

bedoeld?" 
Ja de Bijbel wil altijd ons pad verlichten. 

N~, rijn jongen, vindt je het de moeite 
waard deze lamp mee te nemen in je leven 
om je pad te beschijnen?" 

,,J awel, mijnheer ! " 
,,Waarom?" 
,,Omdat, als ik eerlijk hen, ik geen kans 

loop in de gevangenis te komen." 
,,En wat meer?" 
,,Nico dacht even na. Als ik leef, zooals 

in den Bijbel staat, zal ik in den hemel 
komeh", zei hij ten laatste. 

,,Juist, en dat is wel de beste reden om 
deze lamp mee te nemen. Zij zal je pad ver
lichten heel den weg - tot in den hemel." 
- ,,Dag, beste jongen, hier heb je een kwar
tje voor jezelf, en denk erom, goed voor je 
licht zorgen, hoor!" 

IS GODS WOORD EEN LAMP VOOR UW 
VOET, JONGE LEZER? 

••••••••••••••••••••••••••••• 
CONGRE 

TE BANDOENG 

van Dinsdag 18 to t en met Donderdag 20 Februari 

geleid door 

KOMMANDANT en MEVROUW J. W. DE GROOT 
bijgestaan door onze Internationale bezoekers 

Lt ... COMMISSIONER 

en COLONEL 

CHAS. BAUGH 

GEO. DA VIS 
en 

den CHEF-SEC RETARIS en mevr. RIDSDEL ; 
Hoofdkwartier.-, Veld- en Maatschappelijke O fficieren. 

19 Februari Groote Jongelieden-Demonstratie 
T heosofische Loge~Olcott Park 

20 Februari Openbare samenkomsten 
Congreszaal~ Boengsoeweg. 

Zie verder plaatselijke aankondigingen l 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
CWelk practisch nut heeft het lezen van den .23ijbel in onze dagen ? 

Het Oude Testament bevat 39 boeken PD 

het Nieuwe Testament 27, te zamen dus 66 
boeken. 

In het Oude Testament zijn 929 hoofd
stukken ; in het Nieuwe Testament 260 
hoofdstukken, te zamen dus 1189 hoofdstuk-
ken. · 

Het Oude Testament is grootendeels ge
schreven door Mozes en de profeten ; het 
Nieuw Testament door de evangelisten en 
de apostelen. 

Het Oude Testament is geschreven in het 
Grieksch. Vermoedelijk is het evangelie van 
Matthelis eerst geschreven in het Arameesch, 
de taal, die door het volk in Palestina ge
sproken werd. 

Iemand heeft eens gezegd, dat de Bijbel 
Gods gedachten blevat, den toestand der 
menschheid weergeeft en den weg wijst tot 
verlossing. 

Zijn leerstellingen zijn heilig, zijn voor
schriften bindend, zijn registers zuiver. 

Lees hem, opdat ge wijs zult worden, ge
loof erin, opdat ge veilig zult zijn, leeft er
naar, opdat ge heilig zult zijn ! 

Hij bevat licht om U den rechten weg te 
wijzen, voedsel om U te onderhouden, troost 
om U te bemoedigen. 

Hij is het reisplan voor den reiziger, de staf 
voor den pelgrim, het kompas van den pi
loot, het karakter voor den Christen. 

FEBRUARI 1936. 

EEN NIEUWE ZAAL IN P ALOE. 

Dat het in Midden-Celebes goed gaat, blijkt 
wel uit het feit, dat wij wederom melding 
kunnen maken van de opening van twee 
nieuwe zalen n.1. te Paloe en Lindoe. Uit 
een uitvoerig rapport hierover nemen wij 
wegens plaatsgebrek het volgende over. 

,,Met verlangen werd door officieren en 
makkers uitgezien naar de opening der nieu
we bijeenkomstzaal te P ALOE. Om 10 uur 
v .m. werd een korte dienst gehouden voor 
het gebouw, waarbij het den Heer gewijd 
werd tot redding van zielen. Een flinke scha
re gaf gehoor aan de uitnoodiging om nu de 
eerste bijeenkomst in het lokaal bij te wonen. 
Onder de aanwezigen merkten wij op den 
Gezaghebber van Paloe, den commandant 
van het detachement te Paloe en den offi
cier van gezondheid. 

Na de gebruikelijke opening en een woord 
van dank door Adjudant Ramaker aan allen, 
die meehielpen tot het bijeenbrengen van de 
benoodigde fondsen - vooral aan de schenk
ster van de f 750.- sprak Majoor Roslund, 
de bevelvoerend officier van Paloe, haar 
groote blijdschap uit aan den Heer voor dit 
nieuwe gebouw. Zij is begonnen met bijeen
komsten in het huis van vrienden en haar 
vreugde is dus heel begrijpelijk. 

De nieuwe zaal te Paloe. 

Op 8 December vond de opening plaats 
van de zaal te LINDOE, welke plechtigheid 
verricht werd door Kapitein Juutilainen. Een 
220 menschen waren tegenwoordig, waaron
der de Magaoe van Koelawi en het kam
ponghoofd van Lindoe. De Magaoe zelf 
opende na gebed en een kort woord van den 
Kapitein, de zaal en weldra stroomde de 
schare binnen en ,,vocht" om het beste 
plaatsje. Onder de vlag staande werd aan 
Kapitein Merpati, den bevelvoerend officier 
van Lindoe, de sleutel overhandigd, ten tee
ken van de heilige verantwoordelijkheid, 
die op zijn schouders rustte voor dit Gods
huis. Des avonds een gezegende samenkomst. 

Lampen heeft de zaal nog niet; doch de 
makkers brachten hun eigen lamp mee ge
lukkig (de lezers zijn hartelijk welkom ons 
lampen te zenden!) Vier en twintig personen 
zochten dien avond den Heer, hetgeen groote 
blijdschap gaf aan Gods volk. Halleluja ! 

L t . L . C. 

IN DE MINAHASSA. 

Wij begonnen met een feest voor de Pad
vinders en eindigden met de gevangenis ! In 
elke samenkomst was er feestvreugde, de 
oogen straalden, de liederen weerklonken en 
de Blijde Boodschap werd nogeens met 
kracht en liefde verkondigd. Majoor Rosen
lund had de leiding en wist zich aan te pas
sen aan elke categorie van menschen, die wij 
bereikten. Leprozen, gevangenen, kinderen, 
ouden van dagen, alien mochten wij van 
J ezus vertellen. 

Dit Kerstfeest heeft zich echter onderschei
den van vorige, doordat wij in navolging 
van Holland, besloten hadden een Kerstfeest 
voor Armen te organisecren, waarop kerst
manden zouden worden uitgereikt. Hoe won
derbaar hebben de vrienden van Menado 
geholpen ! 

Zoowel in geld als in natw·a kwamen de 
gaven binnen. Groote zakken rijst en suiker; 
thee, zeep en blikken melk kwamen binnen 
teveel om op noemen. En wat waren wij ge~· 
lukkig de pakken klaar te maken en daarna 
uit te gaan in de kampongs om de armen te 
nooden binnen te komen in de feestzaal. 
Sommigen strompelden binnen en hun 
vreugde was ontroercnd! 

Ook het kinderfeest voor arme kinderen, 
die zich overdag niet clul'fden vertoonen, bij 
gebrek aan voldoende kleeding, was heerlijk. 

A.S . 

• 
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