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- OPNAMEN 
,• 

LEGER ... ARBEID IN VAN DEN 

BANDOENO. ~ 

Wachtend op de komst van mevrouw De Jonge. 

FIE,..r .JONGENS 

BEHAL VE het Kinderhuis aan 
de Javastraat, is daar het Jon

genshuis aan de Roemer-Visscherweg, 
het vroegere Tehuis van de vereeni
ging van dienzelf den naam. 

Een dertigtal jongens kan daar een 
plaatsje vinden - momenteel zijn er 
29 -, een cijfer, dat voor zichzelf 
spreekt. 

Sommigen zijn reeds vanaf hun pril
ste jeugd bij ons ; in het Kleuterhuis 
in Salatiga destijds gebracht en nim-
mermeer teruggehaald. Zij zijn onze 
jongens en blijven bij ons, totdat zij 
op eigen beenen kunnen staan, of den 
militairen dienstplicht moeten vervul-

HUIS. 

HET KINDER HUIS. 

W ANNEER wij iets willen vertel
len over den Legerarbeid in 

Bandoeng, dan denken wij onwille
keurig allereerst aan het Kinderhuis 
in de Javastraat, omdat dit Tehuis de 
oudste rechten heeft. 

In 1917 werd het tegelijk met het 
Hoofdkwartier geopend door den toen
maligen Gouverneur-Generaal, Zijne 
Excellentie Mr. Graaf van Limburg 
Stirum. 

In Juni 1932 bracht ook mevrouw 
De Jonge een bezoek aan het Kin
derhuis. Onze foto geeft een kiekje 
van de kinderen in spanning wachtend 
op het hooge bezoek. 

In den loop van de negentien jaren, 
die sindsdien voorbij gingen, zijn er 
w~le kinderen in en uitgegaan in deze 
Imichting en wie zal den invloed 
schatten, die op al deze jonge levens 
is uitgeoef end ! 

Het Ruis heeft plaats voor 75 kin
deren. Op het oogenblik telt onze fa-

milie er een zeventigtal, waarvan 53 
meisjes en 17 kleinere jongens. 

Komen de meisjes van de Lagere 
School dan komen ze ,,thuis", want de 
meesten zijn onze kinderen. Nu worden 
ze klaargemaakt voor een betrekking 
of voor haar eigen huishouding, want 
sommigen blijven bij ons tot ze in het 
huwelijk treden. Koken, naaien, kin
derverzorging, alles behoort bij hun 
opvoeding. Tot het laatste is goede 
gelegenheid, want een groepje kleu
ters vormt een aparte afdeeling en on
der toezicht van een officier, moeten 
de groote meisjes grootendeels hen 
verzorgen en bezighouden. 

Naaiwerk is er in overvloed met 
zulk een groote familie, temeer waar 
veel moet komen van ,,oud maakt 
nieuw". 

Natuurlijk wordt aan lichamelijke, 
zoowel als geestelijke verzorging alle 
aandacht besteed. De voeding is een
voudig maar goed. Gymnastiek is een 
nummer op het dag-programma. Des 
Zondags mogen de kinderen met ou
ders of familieleden uit, wat natuurlijk 
een groote vreugde is. Dengenen, die 
niemand hebben, wordt het thuis ge
zellig gemaakt. Eerst gaat echter het 
heele troepje 's morgens naar de Zon
dagsschool in onze Legerzaal aan den 
Boengsoeweg. De grooten volgen de 
Bijbelklas, de anderen onderwijs naar 
leeftijd. 

len. Daarna moeten zij trachten voor Ons J ongenshuis. 

De kinderen op te voeclen tot jon
gens en meisjes met hooge idealen en 
stand vastige karakters en in de vreeze 
des Heeren, is het groote doel van 
Adjudante Both, de directrice, en haar 
helpsters. 

zichzelf te zorgen. 
Er komt heel wat kijken voor zoo'n 

jongens-gezin, want de eetlust is prima 
en de kleeding verslijt evengauw als 
bij andere levenslustige knapen ! 

,,Maar de kleeding en het voedsel, 
zijn niiet het ergste", zei mevrouw 
Johansson in een gesprek over haar 
jongens ; ,,de vorming van het karak
ter kost ons meer hoofdbrekens". En 
wij begrijpen dat. Immers het kind van 
heden, is de man van de toekomst ! 
Evenals aan jonge planten moet wor
den gesnoeid en gewerkt, moet ook 
aan deze jonge levens gearbeid wor
den. Meni:g gebed in de binnenkamer 
moet volgen op een terechtwijzing, die 
iedere jongen weleens noodig heeft. 

* * * 
Onder deze 29 jongens, zijn 25 

schooljongens. Na het rustuur des 
middags moet huiswerk gemaakt, is 
dat klaar, dan is de ,,voetbal" in actie. 
Vier jongens werken, twee op een 
drukkerij, een als telefoonbediende en 
de ander bij de vliegloodsen op Andir. 
Hebben zij de Lagere School doorloo
pen, dan mogen de jongens de Arn
bachtsschool bezoeken, doch daarvoor 

komt momenteel nog niemand in aan
merking. 

Zooveel mogelijk wordt getracht 
hen te doen vergeten, <lat zij in een 
inrichting zijn en voor zoover de mid
delen dit toelaten, mogen zij deelne
men aan de ontspanning, die andere 
j ongens ook genie ten. Af en toe gaan 
ze zwemmen, achttien jongens zijn 
Padvinder in onze Legerpadvinderij 
en gaan des Zaterdagsmiddags naar 
de Parade. 

Acht hunner vormen een klein mu
ziekkorps. Dit zijn de jongens, die 
Christus gekozen hebben en door hun 
muziek mogen medewerken om het 
Eva:ngelie te verbreiden. 

Het is een woelig troepje en Majoor 
en mevrouw Johansson met Kapiteine 
Krauth hebben de handen vol, want 
als de jongens naar school zijn, is daar 
een stapel kapotte kleeren en kousen, 
waar jongens zich natuurlijk niet om 
bekommeren. 

Doch met vreugde wordt ook die 
arbeid verricht, want alles moet mede
werken om het groote doel te berei
ken en de jongens op den rechten weg 
te leiden en te houden. 

Een gelukkig groepje in ons Kinderhuis. 
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I N November 1.1. was het een jaar i ! Wanneer de jongens een poosje bij 
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Zijne Excellentie, den Gouverneur- aard kennen. Sommigen zijn zeer 
Generaal officieel werd geopend. Veel stap, doch de resultaten zijn na dit schoonhouden van de eenvoudige, plichtsgetrouw en nauwgezet, anderen 
belangstelling, zoowel uit ambtskrin- eerste jaar bevredigend. Een honderd- keurige kamers voor twee of drie per- zijn ,,Oost-fudisch doof", als het hun 
gen als van de zijde der Bandoengsche tal jongens is er zoo gemiddeld gehuis- sonen geschiedt door de jongens zelve. past. Zoo b.v. had men een tijdje last 
burgerij, was er voor deze gebeurtenis, vest. Het onderhoud der gereedschappen, van dieven op het terrein. Er moest 
zooals onderstaande foto te zien geeft. Allereerst begon men met het bou- corvee-diensten als tafeldekken, eten dus nachtwacht gehouden warden. De 
Van die belangstelling is ook gedu- wen van ruime werkloodsen ender uitdeelen, behoort ook tot hun oplei- eerste ploeg van twee was op tijd en 
rende het afgeloopen jaar op verschil- vakkundige leiding. En ze staan er, ding en tweemaal per maand wordt dit waakte goed, de tweede en derde ploeg 
lende wijze blijk gegeven. Bij Haar ruime, frissche gebouwen met beton- werk gewisseld om sleur te voorkomen. had bezwaren en verzuimde. Toen de 
bezoek aan Bandoeng j.1. October, nen vloeren, een voor de metaalbe- Hun ervaring is dus veelzijdig en im- eersten dat bemerkten deden zij den 
bracht ook mevrouw De Jonge een werking, een voor de houtbewerking. mers, niet wat men doet, doch hoe geheelen nacht dienst en gingen ge
korte visite aan de W erkcentrale, het- Sommige jongens hadden nog nim- men het doet, bepaalt de waarde van woon, zonder iets te zeggen, aan hun 
geen zeer gewaardeerd werd door alle mer den troffel gehanteerd. doch den arbeid ! dagtaak. Toen de beheerder dit ver-
bewoners. naarmate de arbeid vorderde, groeide 

Rustig en waardig ligt daar het com
plex gebouwen aan Tegallega Oost, 
temidden van den grooten tuin met 
krachtige, oude boomen, weg van het 
gewoel van Bandoeng met het uitzicht 
op de bergen, die als het ware oog en 
hart omhoog willen trekken. 

Een jaar geleden had men vele plan
nen, vele idealen, nu na deze maanden 
van arbeid heeft men ervaring en van 
die ervaring willen wij gaarne enkele 
indrukken weergeven. 

Aankomst van mevrouw De Jonge. 

,,De Werkcentrale heeft gewerkt als 
een soort van zeef", vertelde Majoor 
Hiorth. Velen, die als werklooze ge
steund werden door het Crisis-Steun
comite, jonge mannen, die jarenlang 
geen arbeid meer gekend hadden, 
werden voor de keuze geplaatst : naar 
de Werkcentrale - of steun ontnomen. 
Dat was even een straffe maatregel -
doch hij is weldadig gebleken. Som
migen, die niet werken wilden, zijn uit 
zichzelf weggegaan, of kregen een 
wenk daartoe - de goeden bleven 
over. 

't Begin was moeilijk. Men was het 
werken ontwend, sommigen hadden 
het zelfs nooit gedaan, de idealen wa
ren vervaagd, de energie was verslapt 
en dat alles moest wederom opgewekt 
worden. Dit nu kon alleen maar ge
beuren door arbeid, krachtigen doch 
interessanten arbeid. Het ging stap na 

de werklust en zoo werden ook alle 
gebouwen opgeknapt en in orde ge
maakt. 

Arbeid adelt - dat bleek ook hier. 
Er was geen tijd meer tot piekeren, tot 
nesterijen, de arbeid haalde het mooie 
uit den mensch. De jongens zagen de 
uitkomsten, voelden zich weer man, 
leefden weer. Zij leerden iets, al was 
het dan vaak iets heel anders, dan zij in 
hun jeugddroomen hadden gewild. Er 
opende zich een nieuwe toekomst -
de hoop herleefde. 

De burgerij van Bandoeng hielp 
mee, deed bestellingen, er moest aan
gepakt en onbewust wellicht, hielpen 
allen, die een order plaatsten, mee, om 
dezen jongen levens nieuwen fut te 
geven, nieuwen levensmoed. Hen bezig 
te zien in de ijzer-loods met het ver
maken van stapels ledikanten, terwijl 
de vonken om hen heen spatten, de 
vijlen knarsen, de hamers met kracht 
gehanteerd worden, is een lust! 

Ook in de hout-loods is het bedrij
vig. Er wordt geschaafd, geboord, ge
zaagd met up-to-date machinale zagen, 
onder leiding van Adjudant Steen, 
dat in letterlijken zin ,,de stukken eraf 
vliegen" en zoo worden de planken 
verwerkt tot keurige dekstoelen, tuin
zitjes, etc. ,,Soliede voor alles" is het 
motto van de W erkcentrale", verklaar
de, Majoor Hiorth. 

De groote achtertuin biedt ruimte 
voor klein-landbouw ,,in 't klein" en 
reeds een £link stuk is ,,ontgonnen" en 
draagt mooi vrucht. Majoor Veeren
huis zwaait daar den scepter en zijn 
kennis van landbouw komt hier uit
stekend tot zijn recht. 

* * 
De W erkcentrale heeft $een bedien

den, alleen een kokkie, die kookt, daar
bij geholpen door de jongens, die keu
kendienst hebben, terwijl deze afdee
ling staat ender toezicht van Majoor 
Cornelius, een officier met veel erva
ring op huishoudelijk gebied. Ook het 

Elke jongen ontvangt 75 cents zak
geld per week, wat bij bijzonderen 
ijver tot f 1.- verhoogd, bij te weinig 
ijver verlaagd wordt. Om half zeven 
gaat de ontbijtbel en zijn alle jongens ' ~ 
gereed voor den arbeid, die na het , 
ontbijt aanvangt. Om half tien wordt I 
gepauseerd voor een ,,hartverster
king", daarna weer gewerkt tot 12 uur. 

Na een stevige rijsttafel wordt ge
rust tot half twee; om vier uur zijn 
allen vrij. Voor ontspanning is ge
zorgd. Een £link voetbalveld is ook 
hier een groote attractie. In de recre
atie-zaal vindt men een biljart, dam-
en schaakspelen, etc. en als laatste 
aanwinst een buffet, waar voor een 
cent een glas stroop, voor 21/2 cts. zelfs 
,,koffie complet" wordt geserveerd. 
Hun zakgeld stelt de jongens instaat 
zich deze verfrisschingen te verschaf
fen. 

* ** 
Gedurende de middag en avonduren 

in de week is er gelegenheid tot ver
dere ontwikkeling door lessen, n.l. in 
Engelsch, t en, Nederlandsche taal 
en rekenen; oak wordt er een cursus 
gegeven in de theorie van hout en 
metaalbewerking. 

Natuurlijk wordt elke dag met gebed 
begonnen. Hoe zouden onze Officieren 
dezen ar beid kunnen do en zonder God, 
Die hun wijsheid, tact en geduld, moet 
geven om deze jonge levens in goede 
ban.en te leiden ! De jongens zijn van 
zoo gansch verschillenden geestelijken 
aanleg en er is dikwijls heel wat liefde 
noodig om zichzelf uit te schakelen en 
alleen maar hun welzijn op het oog te 
hebben. De Bijbellezing op Woensdag
avond is vrij. Sommige der jongens 
sluiten hun hart voor den verzachten
den invloed van het geloof, anderen 
hebben zich gewonnen gegeven en 
Christus gekozen als de Leidsman van 
hun verdere leven en zij nemen straks 
uit de W erkcentrale nog iets beters 
mee clan vakkennis en arbeidslust. 

t . 
De rondgang. 

nam, kregen zij natuurlijk een extra 
goedkeuring en belooning. Beide jon
gens vonden reeds een betrekking ; 
zulke jonge mannen kan men aanbe
velen ! 

Velen hebben reeds het Huis ver
laten, doch hun plaatsen werden steeds 
door anderen ingenomen. Sommigen 
gingen in betrekking, anderen in Mili
tairen dienst. Een hunner, die zijn 
handgeld kreeg, kwam dadelijk Majoor 
Hiorth daarvan f 10.- brengen als 

ank voor :vat de Werkcent~ale voor 
hem gedaan had. 

Zooiets doet het hart goed want 
niet het geld alleen, doch de geest, die 
achter deze daad stond, brengt groote 
vreugde. 

!JONG INDIEl 
I - v 0 0 R G 0 D! - I 
I ONS MOTTO I 

Van over heel Java komen de jon
gens naar de Werkcentrale, over heel 
Java gaan ze straks weer uit en dra
gen met zich mee den zegen van den 
arbeid en wij bidden oak den zegen 
van Christus om Wiens wille qnze of
ficieren daar werken met al de liefde 
van hun hart. Tezamen met enkele 
employe's, breeder Moll en den heer 
Woltring, arbeiden zij aan den opbouw 
van deze menschenlevens. 

Z. E. de Gouverneur-Generaal, Jhr. Mr. B. C. de Jonge, spreekt bij de opening de vergadering toe. 
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H ET bijwonen van een samenkomst 
met de patienten van de leprakolonie 

aan Sumatra's Oostkust, ontroert telkens 
weer. Daar zaten ze, ongelukkige stumperds, 
sommigen blind, anderen vol wonden, met 
stompjes inplaats van handen, uitgeworpe
nen der samenleving, en toch met een glans 
van berusting, van vrede, ja, van geluk op 
het gelaat. Zij zongen en baden en luisterden 
naar den Kommandant en mevrouw De 
Groot, die beiden een woord tot hen richt
ten. 

En tezamen dachten wij aan den hemel, 
waar geen ziekte, noch rouw, noch ellende 
zal zijn. Heeh Christus zelf niet gezegd, dat 
Hij daarheen ging om hun plaats te berei
den ? Terwijl wij een koor zongen, kwamen 
zeven personen tot God, om ook hun ziel in 
Zijn hand te stellen. 

De groote tocht. 

Op Dinsdag 12 November ving de Kom
mandant met mevrouw De Groot en de hen 
vergezellende officieren een zware reis aan, 
de befaamde tocht ,,dwars door Sumatra, 
van Medan tot Padang. De afstand bedraagt 
825 K .M., maar <lit getal begint eerst te 
spreken, wanneer men weet, dat er slechts 
weinig rechte gedeelten in den weg zijn. Het 
moeilijkste stuk is wel de weg van Taroe
toeng naar Sibolga, 68 K.M. lang, met 1800 
bochten, waarover men minstens twee en 
een half uur doet. 

Het gezelschap vertrok met een groote 
Chrysler, welwillend door de hoofdadmi
nistratie van de Deli Maatschappij ter be
schikking gesteld, om 5 uur 's morgens uit 
Medan, om tegen 11 uur Taroetoeng te be
reiken. In deze plaats, een belangrijk studie
centrum in de Batak-landen, zou de Kom
mandant een causerie houden voor een aan
tal scholieren. Vriendelijk ontvangen door 
het Hoofd der M.U.L.O., den heer Booy, en 
door de leeraren met bun dames, bevonden 
wij ons al spoedig in een groote zaal, waar 
een 200tal H.B.S. - en M.U.L.O. - leerlingen 
bijeen waren. Nadat deze tezamen een lied 
gezongen hadden, sprak de Weledelgestr. 
beer M. T. Ruyokhaver, Ass. Resident van 
de afdeeling Bataklanden, een hartelijk 
woord, waarna de Kommandant zijn cause
rie aanving. Nu eens ernstig, dan weer lui
mig, wist hij zijn gehoor tot bet einde van 
zijn interessante voordrach t te boeien. Een 
spontaan applaus was daarvan bet bewijs. 

Om drie uur 's middags reden wij weer, 
. om tegen donker in 

s~. 
te arriveeren. Hier werden Kommandant 

en mevrouw De .Groot gastvrij ontvangen 
door den Resident van Tapanoeli, den Hoog
edelgestr. Heer J. W. Th. Heringa. 
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Half nege~ vond ons bijeen in de Sociteits
zaal, waar de Kommandant een belangwek
kende causerie hield over het onderwerp 
,,Als men bet maar wist". De Kommandant 
was voordien bij bet talrijk publiek ingeleid 
door den Weledelgestr. Heer Mr. H. J. Loo
man, Resident-Secretaris. 

Om 6 uur den volgenden morgen werd de 
tocht weer voortgezet. Van tijd tot tijd een 
korte onderbreking, en, na een vermoeienden 
dag tusschen de wielen, bereikten wij tegen 
zeven uur het doel van onze reis. 

De --J~. 

behoeftige Europeanen had overwogen, en 
<lat hij gaarne zou willen, 'dat het Leger des 
Hells zich met de leiding daarvan zou be
lasten. Nadat het vraagstuk van verschillen
de zijden was bezien, beloofde de Komman
dant om te zijner tijd enkele officieren te 
zullen zenden, om het beheer van de kolonie 
op zich te nemen. 

Ook in Fort de Kock was de lezing goed 
bezocht ; hier werd hij ingeleid door den 
Ass. Resident van de afdeeling Agam, den 
Weledelgestr. heer J. J. Fanoy. 

Zaterdag den 16den bereikten wij 

1 

stijl : liedereu, getuigenissen, gebeden wis
selden elkaar af. En het waren niet alleen 
de heilssoldaten, die zongen. Ieder ,,insider" 
weet, dat het niet mee valt in Indie een 
groote schare Inheemschen aan het zingen 
te krijgen. Dat het in Siantar wel gelukte, 
is min of meer een wonder ! Die honder
den Chineezen en Bataks zongen, dat het 
een lust was. Steeds weer hetzelfde koor 
,,0, sjoekoer !" nu heel zacht, dan weer uit 
volle borst, soms begeleid met handgeklap. 
Dienzelfden avond tegen tien uur, hoorden 
wij het koor in verschillende kampongs zin
gen. Het was wel ingeslagen. 

Ernstig en overtuigend sprak de Kom
mandant over ,,Het Lam Gods, dat de zon
de der wereld wegneemt." Door Gods Geest 
bewogen kwam een achttal personen naar 
voren, om den Heer vergeving van zonde 
te vragen. 

Jongens-patienten van Poelau si Tjanang. 

De avondsamenkomst werd om zeven 
uur gehouden in de aula van een 
groote Chineesche school. De gep. Kapitein 
der Chineezen, die zich als een wann vriend 
van ons Leger heeft doen kennen, sprak in 
het Chineesch een inleidend woord. Enkele 
honderden Chineezen waren bijeen geko
men om kennis te maken met onze Orga
nisatie. Het merkwaardige is, dat de Chinee
zen van Siantar geen Maleisch kennen, doch 
slechts hun eigen taal, terwijl alleen de in
tellectueelen daarboven nog het Engelsch 
machtig zijn. Deze moeilijkheid was Adjudant 
Hansen, den bevelvoerend officier, natuurlijk 
bekend ; hij had dan ook gezorgd voor een 
paar goede vertalers. Mevr. De Groot werd 
uit het Engelsch vertaald door een hoofd
onderwijzer van een Chineesche school en 
de Kommandant, eveneens uit het Engelsch 
door den zoon van Kapitein Tan Soen Tan. 
Beiden kweten zich uitstekend van hun taak 
en brachten de Heilsboodschap getrouw over' 
hetgeen bleek uit het feit, dat twee Chinee~ 
sche mannen aan het eind der samenkomst 
neerknielden om een nieuw leven te begin
nen. Maandagmorgen ging de reis naar 

. 
De aanvang der lezing was voor dezen 

avond wederom vastgesteld op half negen. 
Bij afwezigheid van den Resident, werd het 
inleidend woord uitgesproken door den Ass. 
Resident, den Weledgestr. beer P. Brouwer. 
Onder bet talrijke gezelschap, <lat de lezing 
bijwoonde, merkten wij o.m. op, den Gewes
telijk en den P laatselijk Militairen Com
mandant. 

Tijdens zijn toespraak kon de Komman
dant bekend maken, <lat de Plaatselijk Com
mandant een verzoek tot hem had gericht 
om in Padang een Tehuis voor militairen 
en zeelieden op te richten, welk verzoek 
krachtig ondersteund werd door den Ge
westelijk Militairen Commandant. 

Den volgenden morgen werden over dit 
onderwerp nad~re besprekingen gehouden, 
waarbij de Kommandant den vollen steun 
onzer Organisatie toezegde. Dan ging het 
naar 

De daar beschikbare tijd werd besteed 
met het houden van besprekingen. Hier 
ontmoette de Kommandant namelijk den 
Resident van Sumatra's Westkust, den Hoog
edelgestr. beer A.I. Spits, die juist terug
keerde van een dienstreis. De Resident 
deelde mee, dat hij reeds gedurende gerui
men tijd de oprichting van een kolonie voor 

waar wij ook 't weekend zouden doorbren
gen. 

Het eerste punt op 't programma was de 
lezing van den Kommandant, en wel des 
avonds om half negen. Een geweldige regen
bui hield helaas velen thuis ; toch kon het 
aantal, dat bijeen kwam alleszins bevredi
gend genoemd worden. D e Weledelgestr. 
beer M. van Rijn, Ass. Resident van Sime
loengoen en de Karolanden, sprak bier een 
zeer waardeerend woord. 

* * * 

Voor den Zondag stonden twee zeer bij
zondere samenkomsten op het programma. 
Het is nog niet lang geleden, dat het Leger 
des Heils zijn werk in Siantar begon. Het 
bezoek van den Kommandant was bedoeld 
om onder de verschillende bevolkingsgroe
pen van de stad, grooter bekendheid te ge
ven aan het doel en streven onzer Organi
satie. 

Dank zij de vriendelijkheid van den gep. 
Kapitein der Chmeezen, den beer Tan Soen 
Tan, die zelf tegenwoordig was, hadden wij 
voor de morgensamenkomst de beschikking 
over een groot bioscoop- gebouw,- dat tegen 
half tien met een 500 menschen gevuld was. 

Een muziekkoI"P.S onder leiding van Ma
joor Walo, verleende uitstekende diensten. 
De samenkomst verliep in echten Leger-

De arbeid in dit Tehuis is grootendeels 
achter de schermen en zoo oogenschijnlijk 
geheel afwijkend van den gewonen Leger
arbeid. Toch is <lit niet zoo. Onze militairen, 
hebben meer nog dan anderen, behoefte aan 
een vriendelijk en gezellig tehuis en den wel
dadigen invloed van een Christelijk gezin. 

Deze sfeer nu trachten de Kapiteins Sprok
kereef in hun Tehuis te scheppen. Er heerscht 
een prettige stemming. 's Avonds komen de 
jongens ,,thuis"; sommigen la ten de ballen 
van het biljartspel rollen, anderen lezen . ' mus1ceeren of bespreken het laatste nieuws 

In den morgen bezocht de Kommandant nog 
enkele autoriteiten in verband met den 
bouw van het nieuwe Kinderhuis. 

Hoewel de Kommandant aanvankelijk van 
plan was geweest om tezamen met mevrouw 
De Groot, met de boot naar Java terug te 
keeren, riepen dringende zaken hem sneller 
terug. Dinsdagmorgen 19 November, ver
trok hij dan ook per Knilm-vliegtuig, om 
denzelfden middag nog te Batavia aan te 
komen. 
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Elke maand 

EEN ZIEL VOOR GOD! 

1 
! 

Mevrouw De Groot zette den strijd voort 
en leidde een bijzondere samenkomst 
in het Belawan-korps. Dien avond kon
den als bewijs van den groei van het 
korps, twee makkers tot soldaat en vier tot 
rekruut worden ingezegend. Staande onder 
het ,,Rood-geel-blauw" werden zij toegespro
ken en gewezen op de hooge beginselen. die 
zij beloofden te zullen naleven. . 

Nadat mevrouw De Groot gesproken had 
over de wapenrusting van den geloovige, 
kwamen drie makkers naar voren om een 
nieuwe toewijding te maken. Het was een 
gezegende avond. Woensdag, 20 November, 
scheepten mevrouw De Groot en Adjudant 
Palstra zich in op de ,,Ophir" van de K.P.M. 
om de terugreis naar Java aan te vangen en 
behoorde deze grootsche veldtocht weer tot 
het verleden. 

Het Militair-Tehuis aan de Niasstraat. 

terwijl een goed kop koffie of koele dronk 
en de belangstelling van deze jeugdige ,,Va
der en Moeder" van het Tehuis, aangenaam 
aandoen. Een woord op zijn tijd, een hartelij
ke handdruk, echt medeleven in alle dingen 
uit liefde tot den Meester, heeft eeuwig~ 
heidswaarde - dat hebben zij begrepen. 
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H ET is van belang voor den voort
gang van den ,,Wereld voor God"

Veldtocht, dat de soldaten van het Le
ger des Heils begrijpen, wat hun Ge
neraal, in verband hiermede, van ze 
verwacht. 

DAAROM VERKLAAR IK hier en 
nu, dat ik reken op ieders volko

men toewijding aan deze zaak in het 
algemeen, evengoed als aan den bij
zonderen dienst, welke hierna wordt 
omschreven. 

Laat mij in de allereerste plaats met 
nadruk verklaren, dat de ,,Wereld voor 
God" -Veldtocht hoofdzakelijk een veld
slag is, welke door de soldaten gele
verd moet warden. Wij zullen zeker 
tekort schieten in het bereiken van 
ons doel, als het strijden wordt over
gelaten aan de Generaal, de Territo
riaal-Leiders, de Divisie-Officieren of 
zelfs aan de Bevelvoerend-Officieren 
der korpsen. Iedere soldaat moet aan 
den strijd deelnemen. De belofte, ver
vat in ons Ve1dtochtlied, die zegt : 

,,'k Gee£ mij geheel, 
Ik wil doen mijn deel", 

moet in praktijk warden gebracht in 
alle rangen, zonder uitzondering. 

De volgende regels omschrijven de plichten en den dienst van iederen 
-soldaat, waarop ik volkomen reken. 

IK VERW ACHT - tenzij ziekte of andere omstandigheden hun aan
wezigheid onmogelijk maken - dat de soldaten deel zullen nemen aan 

de Openluchtsamenkomsten. 
Ik heb gedurende mijn geheele leven een groot geloof gehad in straat

samenkomsten. Mijn strijden vanaf het begin kan daarvan getuigen en velen, 
.die met mij voor groote scharen in de straten van Landen stonden, en de 
nooit te vergeten tooneelen aanschouwden - wij zagen mannen en vrouwen 
neerknielen bij de wielen van een oude kar of bij kisten of stoelen, welke 
voor die gelegenheid geleend waren - eveneens. 

De Auto-Veldtochten, die ik het voorrecht had te leiden, hebben mij in 
mijn overtuiging gesterkt, dat Gods weg om de massa te bereiken nog steeds 
is : het zenden van Zijn boodschappers op wegen en zijwegen, en dat de 
tabernakelen voor de verkondiging van Zijn genade, de groote open plaatsen 
of de drukke verkeerswegen van de groote steden met hun onafgebroken 
processies van teleurgestelde, ongelukkige en zondige menschen zijn. 

Ons Openluchtwerk heeft ook in groote mate bijgedragen tot het winnen 
van de meest vooraanstaande en waardevolle Officieren. 

Onder die grooten van het verleden, die voor de eerste maal in aanra
king kwamen met het Leger, door zijn Openluchtwerk, waren mannen, als 
de Commissioners Cadman, Booth-Hellberg, Rees, Holz en Gifford, wier 
namen over de geheele wereld bekend zijn. De zeer beminde Kolonel James 
Barker ging, boven op een omnibus gezeten, een Openluchtbijeenkomst te 
Bethnal Green, Landen, voorbij. Hij werd er toe geleid, uit te stappen, om 
te zien, wat er gaande was ; hij volgde de kleine groep heilssoldaten naar 

-de oude Railway Arch-zaal en werd dienzelfden avond bekeerd. Het zien 
van een Officier - een Engelschman - gekleed in inheemsche kleederdracht, 
Christus predikend in de straten van Kandy, riep de toegewijde Weera
sooriya, om zich bij Commissioner Booth-Tucker aan te sluiten voor pioniers
werk in de Britsch-Indische dorpen en was daardoor het middel om dui
zenden zielen voor God te winnen. 

Rijke menschen bewogen door de toewijding van een handjevol heilssol
aaten en den ernst van het getuigenis van een bekeerden dronkaard of van 
een eenvoudig dienstmeisje, werden er toe geleid, geld te geven voor den 
arbeid van het Leger of het in hun testament te gedenken, met het resul
taat, dat de Godgewijde dienst van die kleine groep tot in het honderdvoud 
vermenigvuldigd werd. 

Millioenen menschen, hoog en laag geplaatst, rijk en arm, bestudeerden 
' en onwetenden, hooren nooit een lied, dat het Evangelie bezingt of eenige 
· andere verkondiging van de Evangeliewaarheden, tenzij zij die in onze Open
iuchtsamenkomsten beluisteren. 
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JK VERWACHT, dat iedere heilssoldaat de samenkomsten in de zaal 
zal bezoeken ; dat hij bereid is er te spreken, te zingen of te b~dden ; 

dat hij zijn waardevollen dienst zal bewijzen bij het ,,visschen", d.w.z. het 
spreken met de menschen in de bidstonden, of een of andere taak zal ver
vullen, welke zijn Bevelvoerend-Officier hem heeft opgedragen. 

J K VERW ACHT van allen, die een aanstelling als Plaatselijk-Officier 
bekleeden, dat zij naar de letter en naar den geest de plichten zullen 

vervullen, die zij op zich hebben genomen en zoo een waardig voorbeeld 
van heilige geestdrift zullen demonstreeren en zich zullen plaatsen in de 
voorste rangen bij de groote ondernemingen gedurende dezen bijzonderen 
Veldtocht. 
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Ieder Territoriaal Kommandant heeft een hoogst belangrijke en drin

gende order ontvangen ; het is de tweede maal, dat deze is uitgegaan. Hij 
moet n.1. tot alle officieren en soldaten in zijn Territoire een oproep richten 
om gedurende twee uur volhardend te pleiten voor onze groote campagne 
,,De Wereld voor God" -Veldtocht. 

Diepe ontroering vervult mijn hart, als ik denk aan den Ge bedsdag van 
6 J anuari, den dag, vastgesteld om voor deze Campagne in het geloof te 
bidden. In ons internationale Leger zal dien dag over de gansche aarde de 
stem des gebeds niet zwijgen. Als een keten zullen de gebeden uit alle landen 
zich aaneensluiten, tot de avond daalt. De Zonne der Gerechtigheid zal de 
schaduwen van zonde en twijfel verdrijven en Gods dag zal aanbreken ! 

Ik zou U eraan willen herinneren, wat geloovig gebed in voorbij gegane 
eeuwen heeft vermocht. Door de kracht van Elia's gebed pakten de wolken 
zich samen en er kwam regen. Gebed sloot den muil der leeuwen en zij 
betoonden zich zachtmoedig jegens Daniel. Gebed deed de zon stilstaan aan 
den hemel terwille van Jozua. Niets werkt zoo vlug, is zoo alles doordringend, 
zo9 krachtig als het gebed. 

De macht des gebeds is niet alleen een zaak van het verleden. Zij is de
zelfde : gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. De karakteristieke dichter 
der twintigste eeuw was Tennyson en bij hem bestond geen twijfel omtrent 
de macht des gebeds. ,,Er wordt meer bereikt door gebed", schrijft hij, ,,clan 
ooit de wereld kan droomen", -en niemand weet dit beter dan de heilssol
daten. Er zijn weinigen onzer - zoo al eenigen - die niet de een of andere 
gebedsverhooring in herinnering kunnen roepen. Tienduizendmaal tiendui
rendmaal is in onze geschiedenis het gebed beantwoord. 

Welk een hemelhooge bergen van moeilijkheden zijn door het gebed ge
effend ! Welk een onstuimige zeeen van oppositie zijn door het gebed gestild ! 
Hoe dikwijls is hevig vervolgingsvuur niet gebluscht door gebed ! Welk een 
mogelijkheden werden voor ons Leger geschapen door het gebed ! Welk 
een wonderen van genade hebben plaatsgegrepen in het leven van gevallen 
mannen en vrouwen door het gebed ! Hoe wonderbaar zijn dikwijls de we
gen van onze Zendingsofficieren gebaand en dat alles in antwoord op het 
volhardend gebed . 

Geen vleugelslag is zoo snel, geen golflengte zoo volmaakt in het overbren
gen van de menschelijke stem, als het gebed, dat het pleiten der ziel naar 
Gods troon draagt. Gebed is sneller dan het licht ! Gebed is de Xstraal der 
Liefde ! 

* * * 
Een zoon ontvlucht het ouderlijk huis. Hij neemt den nachttrein vanaf het 

kleine station. Hij bereikt nog juist intijds de haven om de boot te halen. 
En toch - het gebed van een moeder is daar, voordat hij er is en wacht op 
hem aan dek van het schip. Terwijl hij zich te slapen legt in de kleine hut 
is dat gebed om hem heen. Het volgt hem, als hij hoog in den mast moet 
klimmen. Storm of zonneschijn, het omringt als een regenboog het schip, 
terwijl <lit zich voortspoedt naar zijn bestemming. 

* * * 
,,Laborare est orare", zegt het Latijnsche spreekwoord, d.w.z. werken is 

bidden. Laat mij het liever omkeeren. Bidden is werken. Het is alleen het 
gebed, <lat waarde geeft aan den arbeid. Het gebed, dat door sommigen als 
een kleinigheid wordt beschouwd, is juist datgene, wat alles anders maakt. 
Het heeft geen nut, hoe hard wij ook werken, hoe wijs wij onze plannen 
maken, h6e goed wij kunnen spreken of h6e liefelijk ons lied klinkt ; zonder 
ernstig gebed, dat direct van de ziel tot God gaat, zullen wij het doel van 
onzen Veldtocht : een millioen zielen voor God, nooit bereiken. 

Het is de keten des gebeds, die ons vereenigt. Voor den troon der genade 
is ons Leger een familie. Waar wij ons ook bevinden, het gebed brengt ons 
nader tot onzen hemelschen Vader en daardoor ook nader tot elkander. 
Overeenstemming geeft eenheid en eenheid is macht ! Gebed vervult ons 
met lief de tot onzen naaste. V ereenigd in het ge bed word en zeeen, die ons 
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I K VERWACHT van Muzikanten · en Zangbrigadeleden, dat zij niet 
alleen hun uiterste best zullen doen met hun spel en zang, zoodat 

dit de menschen zal aantrekken, maar dat hun liederen en muziek z66 zul
len zijn, dat het mannen en vrouwen wakker zal schudden voor de gevaren, 
die de onbekeerde ziel bedreigen. Een geheiligd muzikaal talent is een van 
de krachtigste middelen, welke God aan den mensch gegeven heeft, om de 
wereld aan Zijn voeten te brengen. 

IK VERWACHT, <lat iedere Soldaat zijn volle deel zal doen om de 
jeugd te zegenen en te redden. Denk er aan, dat, indien wij een 

kind zegenen en helpen, wij niet alleen zegenen en helpen wat is, maar 
ook <lat, waarvoor wij hopen. Ik dring er met mijn heele hart op aan, dat 
allen, die er toe in staat zijn, zichzelf zullen aanmelden bij hun Bevel
voerend-Officier voor een of antler werk in de Jeugd-afdeelingen. 
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scheiden, als het ware overbrugd, vallen afstanden weg, treden wij binnen 
in de eenvoudige hut hoog in de bergen, vinden wij den weg tot armoedige 
slum-huizen en zitten mede aan, rond den haard in de woning van den 
werkman. Gebed is het paspoort, dat ons over alle grenzen brengt. 

Gij vraagt wellicht: ,,Waarom moet ik bidden?" Indien ge U niet be
wust zijt van Uw persoonlijke zielenooden, begin dan met op Uw knieen 
God te vragen U die nooden te openbaren, U aan te toonen, wat er aan 
Uw karakter ontbreekt, wat ge in Uw godsdienstig !even te kort komt, op 
welke wijze ge meer nuttig zoudt kunnen zijn, opdat Uw !even meer vrucht 
kan dragen. Vraag eenvoudig, vraag nederig, maar vraag in diepen ernst. 

Het is in het gebed, dat wij onszelf zien, zooals wij zijn in het licht van 
Gods Geest, onze kleine onvriendelijkheden, het zoeken van onszelf. 

0, laat ons bidden! Gebed verandert de ziel in een heiligdom des Heeren. 
Door geen andere deur, dan die des gebeds, kan de groote Godsgedachte: 
Zijn eeuwige liefde, Zijn rechtvaardigheid en wijsheid, den menschen ge
schonken worden. 

Godsdienst zonder gebed is even onmogelijk als een gedicht zonder woor
den, een lied zonder muziek. Indien wij niet b1dden, sluiten wij het eenige 
kanaal, waardoor de frissche stroomen van Gods genade tot de dorstige ziel 
kunnen komen. 

Gebed is de overwinning van het !even over den dood. Elk biddend 
Christen ervaart, dat er geen graf is zonder engel. · 

Laat ons gebed om geestelijke zegeningen pleitend, dringend, zonder op
houden zijn -het gebed om aardschen zegen daarentegen bescheiden en 
vol berusting in Gods wil wezen. 

Een Veldtocht is bij aanvang gemakkelijk. Met blijden moed marcheeren 
wij over de grenzen in de vlakten, waar de overwinning zal worden bevoch
ten. Doch achter deze vlakten ligt het gebergte, waar de sterke vestingen 
met gewapende tegenmacht verborgen zijn. Deze gebergten beproeven onzen 
moed, het gezicht op de rotsen en ravijnen probeert ons te ontmoedigen. 

LAAT ONS BIDDEN. 
Laat ons, terwijl wij voortrekken in dezen ,,Wereld voor God"-Veldtocht, 

dichter tot Hem komen met een waarachtig hart en in volle verzekerdheid 
des geloofs de hand leggen op al Zijn beloften. 

LAAT ONS BIDDEN. 
Gebed overwint elke verzoeking. 
Gebed brengt uitredding. 
Gebed geeft Goddelijke wijsheid. 
Gebed versterkt onze zwakheid. 

LAAT ONS BIDDEN. 
God is rechtvaardig - Hij zal naar ons luisteren. 
God stelt belang in onze zaken - Hij zal antwoorden. 
God is mededoogend - Hij zal Zich over ons ontfermen. 
God is machtig - Hij zal ons bekrachtigen. 

LAAT ONS BIDDEN. 
Zoo zullen wij ons dee! doen tot de vestiging van Gods koninkrijk op 

aarde. Laat het gebed van onzen Reiland: ,,Uw koninkrijk kome !" ons ge
bed zijn. 

LAAT ONS BIDDEN. 
Ik pleit met ieder soldaat, die zich verbonden heeft aan dezen ,,Wereld 

voor God"-Veldtocht, om zijn moed telkens weer te vernieuwen door het 
gebed. Gebed zal ons helpen bij elke paging, groot of klein, in de zieken
huizen, op de straat, in de achterbuurten, door onze pen, ons woord, onze 
tranen of onzen glimlach, onze sympathie of onze waarschuwing: Gebed is de 
groote macht, waarvan de Bijbel, spreekt, waardoor de wereld wordt over
wonnen. 

LAAT ONS BIDDEN. 
W an t d e z o n z a I s p o e d i g t er k i mm e d a I en. 

Pe I v:r ·--·(>•d 
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I K VERWACHT, dat onze Soldaten gebruik zullen maken van alle 
middelen, om de menschen persoonlijk aan te spreken over hun 

ziel. In dit verband doe ik een bijzonder beroep op den Gezinsbond en 
andere Bonden ; op allen, die het gezegend werk van ziekenhuis-, gevange
nis- en slumbezoek doen, want in dat werk vindt men bijzondere gelegen
heden gedurenden den ,,Wereld voor God" -Veldtocht. 

IK VERW ACHT van iederen Soldaat, dat hij zichzelf verantwoorde
lijk zal gevQelen, om een of meer personen te bewegen de samen

komsten te bezoeken en dat hij bijzondere aandacht zal schenken aan de 
gezinsleden van hen, die alreeds aan het Korps verbonden zijn, zooals van 
kinderen, die de Zondagsschool van het Leger bezoeken, van de Padvinders 
en Padvindsters, van de leden van den Gezindsbond en anderen. 

IK VERWACHT van allen, dat zij het Veldtocht-schildje zullen dragen. 
Ik beschouw dit als zeer belangrijk, want het zal het feit bekend 

doen worden, dat wij een wereldomvattenden, vereenigden aanval doen op 
<le machten der duisternis en het zal algemeene belangstelling in onzen Veld
tocht opwekken. Dit schildje doet tevens de eenheid zien van onze paging 
in elk deel van het strijdperk. Een schildje op de kleeding van den minste 
der Afrikaansche Rekruten in Zuid-Afrika doet hem een zijn in den dienst 
met den meest vooraanstaanden Commissioner in onze rangen - ja, met 
de Generaal zelf. 

)II 
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Generaal Evangeline Booth. 

I K VERWACHT, dat iedere soldaat - in 't bijzonder zij, die de 
positie van Inrichtings-Sergeant bekleeden - ijverig mede zal wer

ken met zijn Officieren, om de aan hun zorg toevertrouwden te hoeden. 
Dit is van het hoogste belang, want ik denk niet, dat gij in den Bijbel een 
voorbeeld kunt vinden van de bekeering van iemand, zonder dat God daar
voor menschelijke hulp gebruikte. Soldaten, die buren zijn van bekeerlingen 
of met hen samenwerken, kunnen tot grooten zegen voor hen zijn en op deze 
manier een Eeuwigheidswerk doen, een werk, mogelijk ongezien door en 
onbekend bij de menschen, maar opgeteekend in Gods Gedenkboek. 

IK VERWACHT, <lat iedere Soldaat de ,,Strijdkreet" zal lezen. Zij 
moeten haar lezen, ten eerste, om de instructies voor den Veld

tocht, welke er in worden gegeven. Ten tweede, in verband met de berichten, 
die zij geeft in betrekking tot wat het Leger des Heils met Gods hulp in 
staat is te doen over de geheele wereld. Ten derde, omdat boven al het 
andere zij een boodschapster van Verlossing is. Ten vierde, omdat zij het 
eenige middel is voor de Generaal, om met haar volk in aanraking te ko
men. Ten vijfde, omdat iedere bladzijde ·draagster is van geestelijke en op
voedende artikelen, en van die bezieling, welke op de vleugelen van lied, 
poezie en muziek uitgedragen wordt. 

En ten slotte VERWACHT IK, dat ieder soldaat zichzelf den Heer zal 
toewijden voor dezen wereldwijden Veldtocht. Degenen, die God voor Zijn 
dienst aanneemt, zal Hij voor dien dienst met Zijn Geest vervullen. Degenen, 
die Hij in Zijn familiekring opneemt, zal Hij zalven met de olie der liefde. 
Degenen, die Hij als Zijn zonen aanneemt, zal Hij volkomen heiligen, want 
God geeft Zijn kinderen niet alleen een nieuwen naam, maar ook een nieuwe 
natuur. 

Als ik ons groat leger van soldaten er toe zou kunnen brengen, zichzelf 
-a.an de voeten van den Reiland te werpen met die overgave, waarmede 
Paulus zich voor Hem neerwierp, terwijl hij uitriep: ,,Wat wilt Gij, dat ik 
doen zal ?" dan zouden wij een overwinning behalen, die de wereld zou 
doen sidderen. Want God verandert zwakheid in macht, traagheid in lust 
tot hard werken en zelfzucht in volkomen overgave van zichzelf aan het 
'Welzijn van anderen. 

,,DES KONINGS ZAAK EISCHT SPOED !" 

w. g. EV ANGELINE BOOTH. 
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~'=============================================================~ licht in een andere plaats, al naar ge
lang het noodig bleek voor de genoe
gens, waarvoor de menschen in deze 
lokalen bijeen kwamen. Zelfs de 
drukst bezochte plaatsen gaven ons, 
die kwamen om Strijdkreten te ver
koopen, een gevoel van ijdelheid en 
leegheid, en in Jesaja 29 wordt een 
duidelijk beeld van onbevredigd ver
langen voorgesteld, wat zeer veel 
overeenkomt met de ervaring van hen, 
die in wereldsche geneugten hun heil 
zoeken. 

v-oUWIE IT D N BIJBEL 
Een serie artikelen door 

Mevrouw 
I 

Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 
I 

II HERODIAS EN SALOME l~=====I• ''==============I' 

Z 00 de moeder is, is hare doch
ter", schreef Ezechiel en als wij 

lezen, wat de Bijbel ons meedeelt over 
deze moeder en dochter wordt dit wel 
bewaarheid. 

Wij betreden het paleis van koning 
Herodes, die ter eere van zijn verjaar
dag de hoogsten in den lande had uit
genoodigd voor een maaltijd. Niets 
ontbrak op dit koninklijk feest: wellui
dende muziek, heerlijke spijzen, be-. 
dwelmende dranken, alles wat de zin
nen kon streelen en hartstochten op
wekken. Aan het einde van den maal
tijd moesten volgens Oostersche ge
woonten, danseressen deze mannen, 
wier eenig genoegen bestond in de 
weelde en wellusten des levens, komen 
vermaken. Maar heden is het niet een 
danseres van beroep, die men de zaal 
binnenleidt. Herodias, de ontuchtige 
echtgenoote, door Herodes aan zijn 
broeder ontstolen, heeft listig een ver
fijnd genot bedacht om den koning te 
behagen ,en 't is haar eigen dochter 
die de zinnelijkheid der genooden 
komt prikkelen door haar wulpschen 
clans. ,,De jonge dochter danste en be
haagde aan Herodes." 

De menschen behagen: daartoe 
strekte al de weelde van dit paleis, 
dat was de bezigheid dezer hovelingen, 
dat de gedachten van den koning zel
ve ! 

Daarom ontbreekt er een genoodig
de in de f eestzaal. Diep onder in het 
paleis is een donkere en onderaardsche 
kerker en daar is het, dat koning He
rodes den eenigen raadgever, die hem 
de waarheid in het gezicht durfde 
zeggen, heeft opgesloten. Die had 
waarlijk niet gezocht den koning te 
behagen en had onbevreesd den vorst 
zijn overspel verweten. Zander omhaal 
van woorden sprak hij : ,,Het is U niet 
geoorloofd de vrouw Uws broeders te 
hebben." 

Herodias en haar dochter in de 
feestzaal, trachtend Herodes te beha
gen ; Johannes de Dooper geketend in 
de gevangenis, omdat hij den moed 
had gehad den koning te mishagen.• 
Het contrast tusschen de plaats aan 
Salome bereid en het lot aan Johannes 
den Dooper beschoren, stelt ons voor 
de vraag : Welke genoegens zijn ge-

De Congreszaal. 

A AN den Boengsoeweg is het Europee
sche korps met de Kapiteins Lippe als 

leiders. Elken Zondag worden hier des mor
gens om 9.30 en des avonds om 7 uur samen
komsten gehouden, terwijl ook des Donder
dagsavonds om 7 uur een openbare bijeen
komst plaats heeft. 

Des Maandagsmiddags is er Gezinsbond, 
een besloten bijeenkomst voor de zusters, 

Het Jeugdwerk heeft een groote plaats in 
het korps. 

Elken Zondagmorgen om 8 uur is er Zon
dagsschool, door een 180 tal kinderen bezocht. 
Bijbelklassen voor grootere jongens en meis
jes, een ,,zandbak" met Bijbelsch onderwijs 
voor de kleuters en verder klassen voor alle 
leeftijden - treft men clan in werking. 

Een J ongens- en Meisjestroep van de Le
ger des Heils-Padvinderij is ook aan het korps 
verbonden, terwijl de ,,Zonnestralen" en 
,,Kameraadjes," veelbelovende troepen vor
men. 

oorloofd? Waarom zijn wereldsche 
vermaken te veroordeelen ? De oplos
sing van dit vraagstuk heeft menig 
Christen bezig gehouden en vooral 
hen, die nog maar kort zich geheel 
aan de zijde des Heeren hebben ge
schaard. 

Ten eerste wat verstaat men onder 
het najagen van genoegens ? 

Wil dit niet zeggen, dat men zoekt 
naar bevrediging, in spel en drank, en 
anderszins tracht zichzelf te beha
gen, zonder te letten op de gevolgen, 
die daaruit kunnen voortvloeien voor 
anderen of voor zichzelf ? N og zeer 
goed herinner ik mij het interieur van 
z.g. plaatsen van vermaak in Amster
dam en andere steden in ons vader
land. 

Het bijna oogverblindend licht in de 
eene en het tot half duister getemperd 

,,Het zal alzoo zijn, gelijk wanneer 
een hongerige droomt en ziet, hij eet, 
maar als hij ontwaakt zoo is zijne ziel 
ledig, of, gel:ijk als wanneer een dor
stige droomt, en ziet, hij drinkt. Maar 
als hij ontwaakt ziet, is hij nog mat 
en zijne ziel is begeerig." 

En zou inderdaad een vrouw, ver
moeid van haar dagelijksche taak, op 
een bal of in een schouwburg kunnen 
uitrusten ? Zouden feesten, die tot laat 
in den nacht zelfs voortduren, haar de 
zoo noodige lichamelijke en geestelijke 
krachten hernieuwen ? 

Wij vreezen, dat het tegenoverge
stelde waar zal zijn. Maar is er dan 
geen enkel geoorloofd genot? En moet 
men dan geheel de wereld verzaken ? 

~~x~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~x~ 

X EEN TERUG BLIK x H X 
~ DOOR DEN KOMMANDANT. ~ 
~~~xxxxxxxxx~xx~xxxxxx~x:xx:x~~ 

Met groote dankbaarheid zie ik terug op het groote werk, dat God in het 
afgeloopen jaar in ons midden heeft willen doen ! Ook denk ik met veel dank 
in het hart aan het moedige strijden, het vasthouden en doorzetten onzer 
officieren, die, dikwijls onder de moeilijkste omstandigheden, getrouw hun 
plicht deden en him taak volbrachten. 

Welk een toewijding vertegenwoordigt de arbeid in onze Tehuizen voor 
kincJ,eren, voor militairen, de Leprozerieen en de tientallen andere Inrichtin
gen voor maatschappelijk werk ! 

Ook ons Evangelisatie- en zendingswerk werd rijkelijk door God ge
zegend ! Over dezen arbeid op JAVA alleen, zoiiden boekdeelen vol geschre
ven kunnen worden. 

De MIN AJiASA is een m·beidsveld op zichzelf, waar het werk onder 
leiding van Majoor Rosenlund, zich gestadig uitbreidt. 

Het zendingswerk in de TORADJA-LANDEN levert bemoedigende 
resultaten op. Onze officieren, geleid door Adjudant Ramaker, doen hun best 
om de duisternis te doen wijken voor het Licht der lichten. 

Ook het werk onder de J eugd gee~ veel reden tot dankbaarheid en de 
volwassenen beseff en hoe langer hoe meer hun verantwoordelijkheid voor 
de redding van anderen. 

De berichten van T ARAKAN, waar Majoor Rollfs enkele maanden ge
leden een Tehuis voor Militairen opende, getuigen van de groote belangstel
ling, die men daar voor ons werk heeft, en een groot aantal onderofficieren en 
militairen, maakt de.ze nieuwe inrichting tot him ,,home from home". 

Majoor Kyle is enthousiast over de kansen en gelegenheden, welke zij 
in AMBON heeft om zich nuttig te maken. Wij hebben de grootste verwach
tingen voor dit deel van het front. 

In SIANT AR zien de Adjudants Hansen zich voor een moeilijke, maar 
verheven taak gesteld. Zij vreezen niet, doch hebben een open oog voor 
de groote mogelijkheden 'en de geopende deur. 

* * ,,, 
Terwijl ik dit schrijf z:ijn NIEUWE PLANNEN voor uitbreiding in 

bewerking. 
In het begin van dit jaar zal in Medan een nieuw Kinderhuis verrijzen. 

dat voor Europeesche kinderen bestemd zal zijn. Het thans bestaande Ruis 
zal worden gebruikt voor Chineesche en lnheemsche kinderen. 

Ons jongste bezoek aan Sumatra's W estkust zal waarschijnlijk resulteeren 
in de oprichting van twee nieuwe inrichtingen aldaar, een Tehuis voor Mili
tairen en Zeelieden te Padang en een kolonie voor behoeftige Europeanen 
nabij Fort de Kock. Vooral het eerste plan wordt plaatselijk, door een aldaar 
gevormd Comite, met alle snelheid uitgewerkt. 

Tenslotte hopen wij ook in het begin van dit jaar, een Bedelaarskolonie 
in Oost-Java te kunnen openen, waar wij de armsten der armen van Java's 
Oosthoek zullen tezamen brengen, verzorgen, verplegen en hen daarna hopen 
te leeren werken. 

Vol moed en vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet. 
Een aanmoediging voor ons is het bezoek van Lt.-Commissioner Baiigh 

en Kolonel Davis - waarover ik elders schrijf - en van Lt.-Kolonel Mar
purg (gepens.), een Nederlander van geboorte, die met toestemming van de 
Generaal en op eigen kosten, N ed.-lndie zal bezoeken in verband met de11 
,,Wereld voor God"- Veldtocht. Moge God deze strijders zegenen en hen voor 
ons allen tot zegen stellen ! 

En nu, mijn waarde makkers, ons motto voor 1936 is : 

,,D E HA ND A A N D E N PL 0 E G !" 

Vertrouwend op God zullen wij onzen plicht volbrengen. 
De ,,WERELD VOOR GOD"-VELDTOCHT eischt onze volle aandacht. 

toewijding, gebed, geloof en ijver. Maar God is aan onze zijde en zal ons 
doen overwinnen ! 

Steeds Uw U toegenegen, 
J. W. DE GROOT 

Commissioner. 

JANUARI 1936. 

Het komt er maar op aan, wat men 
onder ,,wereld" verstaat ! Indien Uw 
wereld het rijk der boozen is, het rijk 
van het kwade, dan spreekt het van
zelf, dat men moet verzaken al wat 
van de wereld is, want ,,Niemand kan 
twee heeren dienen." Maar men ver
staat ook onder ,,wereld" den kring 
waarin men verkeert, met al zijn lief 
en leed, en zeker eischt God niet van 
ons, dat wij daar uittreden. Integen
deel, het is ons voorrecht die wereld 
door e~n reinen levenswandel te vere
delen en voor hen, die inderdaad zich 
een nieuw schepsel in Christus weten, 
is ook een nieuwe bron van genoegens 
geopend en de Bijbel beschrijft in niet 
te overtreffen taal de gevoelens van 
hen, die zich daaraan laafden. 

Luister slechts naar den Psalmist : 
Ps. 4: 8. ,,Vei-zadiging der vreugde 

is bij Uw aangezicht, liefelijkheden 
zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk." 
Ps. 16 : 11. Als J esaja de Zaligheid ver
kondigt zegt hij : (Jesaja 61: 7) 
,,Zij zullen eeuwige vreugde hebben" 
en in hoofdstuk 29 : ,,De zachtmoedi
gen zullen vreugde op vreugde hebben 
in den Heere." 

Hoe glibberig is de helling en hoe 
wordt de onvoorzichtige meegesleurd, 
verder dan hij wel zou willen, als hij 
eenmaal zijn voet gezet heeft op het 
pad der goddeloozen ! 

V oorzeker had Herodes niet kunnen 
denken, dat het hoofd van Johannes 
den Dooper het loon zou zijn, door Sa
lome geeischt voor haar dans. Welk 
een vreeselijk einde van dit koninklijk 
feest; doch waar drank en lust de 
overhand kreeg, was het ,,betere" in 
den koning beneveld en helaas : ,,Een 
uur van onbedachtzaamheid kan ma
ken, dat men jaren schreit." En zeker 
heeft de gebeurtenis op dien verjaar
dag een onuitwischbaren indruk ge
maakt op allen, die er bij betrokken 
war en. 

Wat te zeggen van een moeder, die 
misbruik maakt van haar dochters 
lieftalligheid en haar voet plaatst op 
gevaarlijke paden ! 

Is het goed te keuren, zelfs al heeft 
men visioenen van een goede toekomst 
en al doet men het zoogenaamd ter 
goeder trouw ? 

God beware ons voor zulk een waag
halzerij ! 

De geschiedenis van Herodias en 
Salome is en blijft een waarschuwing 
voor ons en zeker zal een feest, waar 
Christus Gast is, ook nimmer eindigen, 
zooals de verjaardags-partij van 
Hero des. 

Ons Doorgangs-huis 

.,NIEUW LEVEN." 

U IT den aard der zaak mogen en kunnen 
wij over dit Tchuis niet veel bijzon

derheden doorgcven. Wij zouden kunnen 
volstaan met te zeggen, dat hier gebroken 
aardcwerk weer zoo goed mogelijk tezamen 
wordt gevocgd. 

Voor korteren of langeren tijd uit de sa
menleving weggewcest, de energie gebroken, 
de levenslust geknakt dikwijls, moeten de
zulken gcholpcn worden en daar in het veilige 
hoekje onder de vriendelijke zorgen van Ma
joor en mevrouw Strandlund, worden ze weer 
zichzelf en knoopen het contact weer aan. 
Zoodra een gcschikte bctrekking gevonden 
wordt gaan ze uit en kceren als nieuwe 
menschen in de maatschappij tcrug, dikwijls 
ook met icts van de kracht van Christus in 
het hart. 
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ON ZE INTERNATIONALE BEZOEKERS. 

Lt. Commissioner Chas Baugh. 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS. 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

• 
Lt. Commissioner Chas. Baugh. 
Gaarne willen wij den Commission~r, 

die binnenkort een inspectie bezoek aan 
Ned.-Indie zal brengen, bij de lezers 
van de Strijdkreet inleiden. 

Reeds op jeugdigen leeftijd verbond 
de Commissioner zich aan het Leger 
des Heils. Door zijn toewijding, door
tastendheid, volharding en ijver ge
noot hij het volle vertrouwen van de 
hoogste Legerleiding, en de liefde en 
toegenegenheid van hen, die onder zijn 
bevelen stonden. 

Gedurende een reeks van ]aren, was 
hij leider van een der Britsch-In
dische Territories, in welke positie hij 
met welslagen mocht arbeiden. Van 
hier werd hij naar London overge
plaatst en verbonden aan het Interna
tionaal Hoofdkwartier, waar hij thans 
de functie van ,,Auditor-General" 
bekleedt. In die capaciteit, zal hij ko
mende van Australie, Nederlandsch
Indie bezoeken om naar Britsch-Indie 
door te reizen. 

\ 
.ri • ••• 

,,Want bergen z·ullen wijken, en heuvelen 
wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal 
van u niet wijken, en het verbond Mijns vre
des zal niet wankelen, zegt de Heere uw 
Ontfermer." 

In de eerste plaats wil ik al onzen lezers 
een gelukkig en gezegend Nieuwjaar toewen
schen. Het nieuwe jaar geeft ons nieuwe 
gelegenheden om goed te doen en onzen tijd 
en onze krachten ten dienste te stellen van 
onzen Meester, tot heil der menschheid. 

De Kommandant. 

Onze Leider is druk bezig geweest met het 
afhandelen van allerlei zaken; vele dingen 
vroegen zijn aandacht. Schikkingen moesten 
warden getroffen voor het vieren van het 
Kerstfeest in de verschillende posten van het 
Territorie. Voorts was een bezoek aan Bata
via noodig in verband met onze Sociale Te
huizen. Besprekingen vonden plaats over het 
nieuw te bouwen Kinderhuis in Medan. We 
zullen later in staat zijn meer uitvoerig · 
nieuws bierover te geven. Met het Tehuis 
voor militairen en zeelieden te Padang zijn 
goede vorderingen gemaakt. Zie spoedig uit 
naar de opening en de namen der officieren, 
die voor dit Tehuis worden aangesteld. 
De Kommandant. leidde ook een bijzondere 
soldatensamenkomst in Bandoeng I, die goed 
bezocht was. 

Mevrouw Kommandant de Groot. 

Mevrouw De Groot heeft in verband met 
baar arbeid als waarnemend Secretaresse 
voor het Vrouwen Maatschappelijk Werk ge
durende de afgeloopen maand een aantal in
richtingen geinspecteerd en gezegende 
meetings geleid. 

LL Koloncl Marpurg. 

Zooal~ onze lezers in het vorige nummer 
van de Strijdkreet bebben kunnen lezen, 
zal de Kolonel ons een bezoek brengen, 
teneinde een reeks samenkomsten te leiden 
in verband met den ,,Wercld voor God"
Veldt.ocht. De Kommandant heeft bericht 
ontvangen, dat hij op 6 Januari zal aan
komen. De Kolonel is een oude bekende 
van den Kommandant en ook ik heh het 
voorrecht gehad den Kolonel te leeren kt:u
nen, toen hij indertijd Chef-Secretaris vcu. 
Denemarken was; zeer veel vriendelijkhei<1. 
heh ik van hem mogen ontvcu1gen tijdern, 
mijn bezoeken aan dat land in de hoedanig, 
beid van Internationaal Auditor. Het is one. 
een vreugde den Kolonel te mogen begroeten 
op Nederlandsch-Indiscben bodem en we 
gelooven, dat. zijn bezoek een zegen zal zijn 
voor de bevolking van den Archipel. 

Jesaja 54 : 10. 

Bevorderingen. 
1'e Kommandant heeft enkele makkers 

bevorderd tot een hoogeren rang, zooals U 
in ere Officieele Mededeelingen zult zien. We 
willen hen hartelijk gelukwenschen met <leze 
gebeurtenis. 

De ,,Wei·eld voor God"-Veldtocht. 
Allerwege is men bezig het doel van dezen 

Veldtocht na te streven en bereidt men zich 
voor op den algemeenen Bidstond op 6 
Januari. Uit Midden-Celebes schrijft Adju
dant Ramaker ons, dat bet een vreugde is te 
weten, dat overal over de geheele wereld, 
de heilssoldaten bijeen komen om te bidden 
voor een uitstorting van Gods Geest; ook 
de makkers in Midden-Celebes zullen niet 
achterblijven. Moge de Heer ons gebed ver
hooren! 

De Kommandant heeft aanplakbiljetten 
laten maken om aan dezen Veldtocht groo
tere bekendheid te geven. Deze moeten 
warden opgehangen in zalen en overal, waar 
de aandacht der menschen er op gevestigd 
zal warden. 

Adjudant Tarima bevorderd tot Heerlijkheid. 

Tot ons leedwezen ontvingen wij bericht 
van Adjudant Ramaker, dat Adjudant Ta
rima, na eenige maanden ziek te zijn geweest, 
is heengegaan. De Adjudant was pas weer 
aan hct werk, na eenigen tijd in het zieken
huis te hebben doorgebracht, en wij hoopten, 
dat hij langzamerhand zijn gezondheid zou 
terugwinnen. Dit heeft niet zoo mogen ziJn 
en de Heer heeft hem Thuis gehaald. Hij laat 
een goed getuigenis achter, vele jaren heeft 
de Adjudant getrouw zijn arbeid verricht. 
Dit is een verlies voor het Leger, doch nog 
grooter verlies voor zijn vrouw en kinderen. 
Moge de Heer hen dicht nabij zijn ! 

Onze zieke makkers. 

Wij zijn blij te kunnen melden, dat de. 
Majoors Palm en Olsvik beiden aan de be
terende hand zijn. Zij zijn nog zeer zwak, 
maar wij bidden, dat de Heer haar weder op 
moge richten. Mevrouw Kapitein Tok gaat 
langzaam vooruit. 

Kerstfecst 1935. 

De officieren en soldaten over het geheele 
Territorie hebben hun uiterste best gedaan 
om de kinderen en behoeftigen een gelukkig 
Kerstfeest te bereiden. Verschillende depar-

Wij zullen het voorrecht hebben 
Commissioner Baugh gedurende eeni
ge weken op het Bandoengsche Hoofd
kwartier te hebben. Hij zal tevens 
deelnemen aan het Congres, dat op 
18, 19 en 20 Februari a.s. gehouden 
zal worden en waarbij zooveel 
mogelijk officieren van Java tegen
woordig zullen zijn. 

Wij heeten Commissioner Baugh 
hartelijk welkom en gelooven, dat wij 
gezegende dagen met hem zullen heb
ben. 

Kolonel Geo. H. Davies. 
Als tweede bezoeker zullen wij Ko

lonel Davis mogen verwelkomen. Hij 
is een machtig Evangelist en zielen
winnaar bij de gratie Gods. Hij hoopt 
op Java een reeks Opwekkingssamen
komsten te leiden. De door den Kolo
nel te bezoeken plaatsen worden in 
een volgend nummer aangekondigd. 

Laat ons bidden en ons hart toebe
reiden, om de boodschap van dezen 
dienstknecht Gods te ontvangen. 

tementen op Hoofdkwartier hebben een 
drukken tijd gehad met het regelen van de 
Kerstfeestvieringen. 

Majoor Kruschwitz . 

Het was ons een genoegen om Majoor 
Kruscbwitz weer welk:om te beeten in Ban
doeng. De Majoor heeft een lange reis achter 
den rug, doch zij spreekt van overwinningen. 
Belangwekkende gebeurtenissen heeft zij 
ondervonden op baar reis en met vreugde 
vertelde zij, dat zij een aantal samenkomsten 
had mogen leiden op verafgelegen plaatsen. 

Kapitein en Mevrouw Boscluna van Me
nado II hebben verzocht langs dezen weg 
hun dank over te brengen aan allen, die van 
hun belangstelling blijk hebben gegeven op 
hun huwelijksdag. 

Korpskadetten-Raad. 

In de afgeloopen week is wederom de half
jaarlijksche Korpskadettenraad gehouden. 
Het was aanmoedigend te zien, hoe deze t;Jc 
van arbeid vooruit gaat en hoe de officieren 
in de korpsen trachten de jonge menschen 
te winnen voor het Korpskadetschap. Het 
stemde ons tot vreugde, toen de T.J.L.S. 
bekend maakte, dat 45 nieuwe KorpskadettAn 
konden warden aangenomen. 

Majoor Hermes hoopt op 12 J anuari a.s. 
het feit te gedenken, dat hij 25 jaar offi
cier is. De Majoor kan terugzien op een nut
tigen diensttijd in het Leger des Heils. Zeer 
zeker zullen zijn makkers-officieren in Soe
rabaja dezen dag niet ongemerkt voorbij la
ten gaan. Wij bidden, dat de .Heer den 
Majoor nog lang moge sparen voor zijn 
geliefden en voor het Leger. 

Onze Officieren met verlof. 

De Kommandani ontving goede berich
ten van de officieren, die einde October en 
begin November met Europeesch verlof zijn 
gegaan. Ze zijn nu bij bun familie en we 
wenschen hun een gezegenden tijd toe. 
Ook Lt.-Kolonel en Adjudante Brouwer ma
ken het goed in Australie. Zij hebben hun 
familie na jaren weder mogen ontmoeten. 
Zij bebben deel genomen aan verschillende 
samenkomsten te Melbourne, waar men hen 
vroeg te spreken. We hopen de makkers met 
buitenlandsch verlof, allen, na een verkwik
kende rustperiode, in het nieuwe jaar weer 
te zien terugkeeren naar Nederlandsch
Indie. 

TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN, 

prachtig gelegen aan de Goentoerlaan No. 18 

te GAROET. 

Eenvoudige, doeh zeer goede verzorging ; 
prettige samenleving ; billijke prijzen. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlichtingen 
worden gaarne verstrekt door Kommandant 
J. W. de Groot. Javastraat 16, Bandoeng. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITORIAAL HOOFD~ 
KWARTIER. 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID : 

Adjudant Habel Tarima, in 1918 in oplei
ding gekomen vanuit Bora, te Paloe op 
6 December 1935. 

BEVORDERINGEN. 

Tot Majoor: 

Adjuda.n t I. Engstrom 
Adjudan t M . Olsv ik. 

Tot Adjudant : 

Kapitein W. F. Palstra * 
Kapitein H . Roseboom 

J. W. DE GROOT 
Territoriaal Kommandant . 

Bandoeng, 20 December 1935. 

""'·-- ...... '""""" ·~ l KOMENDE GEBEURTENIS. l 
~......,.. --~~ .... ._.-. ¥ ._.-. 

Kommandant en mevrouw De Groot. 

7 Januari Bandoeng I - W elkom van Lt.-
Kolonel Marpurg. 

11 Cheribon Alliantie Gebedsweek, 
Prat. Kerk. 

15 
" 

Soerabaja. 
16 Semarang I - Welk om van Lt.-

Kolonel Marpurg . 
17 

" 
Pelantoengan. 

Mevrouw Kommandant De Groot. 

8 Januari Bandoeng, Prat. Kerk Evang. 
Alliantie. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel. 

6 Januari Batavia I Welkom Lt.
Kolonel Marpurg. 

7 
10 
12 
19 
20 

" 
" 

Bandoeng 1 met ,, 
Bandoeng II ., 
Soekamiskin. 
Batavia I. 
Batavia II. 

Lt. Kolonel A. E. Marpurg. 

6 Januari Batavia I - Welkom. 
7 
8 

" 

Bandoeng I. * 
Lezing Werkcentrale. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

Bandoeng II. 
Bandoeng I. 
Poerworedjo I. 
Djokja. 
Solo. 
Semarang. * 
Pelantoengan. * 
Krengseng. 
Semarang I. 

10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 

" 

" 

Boegangan. 
Ooglijders- Hospitaal. 
Oengaran. 

" 
" 

Ambarawa. 
Magelang. 
Soerabaja I. 
Soerabaja II. 
Malang. 

,, Semaroeng. 
* Met den Kommandant; 

Brigadier Woodward. 

4 Januari 
5 
6 
7 

" 
" 

Djokja. 
Djokja. 
Maos. 
Poerwonegoro. 

Majoor Strand.Jund. 

12 en 13 Januari 
14 en 15 
16 
17 

Majoor Pearce. 

Soerabaja. 
Semarang. 
Pekalongan. 
Te gal. 

15 en 16 J anuari Batavia. 
21 Poerwonegoro. 
22 ,, Poerworedjo. 
23 ,, Djokja. 
24 en 25 ,, Solo. 
26 " Magelang. 

Adjudant 

19 
24 
25 en 26 

Ramaker. 

Januari Bora. 

" 
" 

Menoesi. 
Kapiroei. 

WIJ ZOEKEN. 

met den D.O. 

Franciscus Remmers. geb. gemeente Ro, 
zendaal en Nispen, Holland. Heeft gediend 
als fus. Stcunboek No. 70949. 

Op 22 Dec. '16 vervallen verklaard van den 
militairen stand. Aank. in Indie 8 April '12. 

Inlichtingen warden gaarne ingewacht door 
Kommandant J. W. de Groot, Javastraat 16, 

Bandoeng. 
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r===================================================--i 

ERUG ZIEN 
DE BALANS OPMAKEN. 

l===============================================================:=====J 

D E laatste dagen van het jaar worden 
gewoonlijk door zakenmenschen ge

bruikt voor het opmaken van de balans. 
Op deze wijze ziet men dan, welke goederen 
er nog voorhanden zijn, welke goederen het 
best verkoophaar hlijken en welke het meest 
winstgevend zijn geweest. Ook ziet men, 
welke fouten er zijn gemaakt. Het is gewoon
lijk een tijd van openharingen, die dikwijls 
de oorzaak zijn van het besluit, om de zaken 
bij den aanvang van het nieuwe jaar niet op 
denzelfden voet voort te zetten, maar hier 
en daar te reorganiseeren. Voor den zaken
man is die kwestie van inventaris opmaken 
er zuiver een van winst of verlies. De eenige 
manier, waardoor hij zekerheid kan krijgen 
van zijn vooruitgang, is door middel van deze 
periodieke inventarisatie. 

Zou het ook voor ons niet goed zijn, als 
we in geestelijken zin eens den inventaris 
gingen opmaken ? 

Laat ons de drie volgende vragen eens 
eerlijk heantwoorden. 

Wat heh ik gedaan met het verleden? 
Wat doe ik met het heden? 
Wat zal ik doen met de toekomst? 

Een terugblik. 

Terugblikken is op gezette tijden een zeer 
nuttige bezigheid. De meesten onzer zijn 
pijnlijk ,,kort van memorie". We vergeten 
niet alleen spoedig de goede dingen, die an
deren voor ons gedaan hebben, maar we 
verliezen tevens vele dingen uit het oog, die 

CELEBES NIEUWS. 

Drie jaren arbeid in Pekawa. 

ET is nu drie jaren gele
den, dat besloten werd 
om het Leger des Heils
zendingswerk te beginnen 
in het Pekawa-district en 
teen daartoe als begin
punt werd uitgekozen de 

kampong Gimpoebia, werd in dit dorp weinig 
meer aaq.getroffen als een oude bantaja en 
een enkel kamponghuis. 

De bevolking hield zich op in de bergen 
en leefde zeer verspreid. Gelukkigerwijs viel 
het begin van onzen arbeid in Pekawa samen 
met een poging van bestuurszijde om de 
:menschen te bewegen meer in kampong
verband te !even - en deze poging werd 
met succes bekroond. 

De Kapitein, ofschoon nooit ambachtsonder
wijs genoten hebbende, bouwde een aardig 
zaaltje, waar ongeveer 200 menschen een 
plaats kunnen vinden. De totale kosten 
kwamen ons op minder dan f 20.- ! 

Op 17 October was eindelijk dan de dag 
aangebroken, waarop het schoolgebouw zou 
worden ingewijd. Van heinde en ver stroom
de de bevolking toe om hierbij tegenwoordig 
te zijn. Een korte inwijdingsdienst werd ge
leid door Adjudant Ramaker, den Secreta
ris voor de Midden-Celebes-Divisie. Het ge
bouw werd in het gebed den Heer opgedra
gen tot heil en nut van de jeugd in dit nog 
zoo donkere district. Hiema werd aan de 
kampongmenschen, die meegeholpen hadden 
aan den bouw der school, een maaltijd aan
geboden. Het was voor hen een heel feest! 
Toen werd een bijeenkomst gehouden in 
de zaal aan het einde waarvan 16 zielen tot 
den Heer kwamen. 

Doch er is nog meer reden tot blijdschap. 
Het werk begonnen in Gimpoebia heeft zich 
niet tot die plaats beperkt, doch zich uitge
breid over andere kampongs. Kort na Gim
poebia konden wij Wawogaga openen. Van 
deze plaats uit wordt Malino bewerkt. 

Zondag 20 October kwamen hier de eerste 
zielen tot Jezus. Halleluja ! 

Tomolango. 

wij zelf gedaan hebben en die ons in de toe
komst bij onze handelingen tot richtsnoer 
hehoorden te dienen. Voor sommigen onzer 
staat terughlikken over het verleden gelijk 
aan vervuld te worden met iets, dat nauw 
verwant is aan afkeer. We zien de vele ma
len, dat we klein geweest zijn ; we staan 
verslagen, als we de vele zonden aan ons 
voorbij zien gaan, die we in de voorbij ge
gane dagen hebben bedreven, en ons hart 
zou ons begeven, als we gedachten, hoe we 
onzen Heiland en Zijn heerlijk Evangelie 
hebben behandeld. Maar tot diegenen onder 
ons, die tegen Hem gezondigd hehhen, zal 
er een diep en sterk gevoel van ootmoed, 
zoowel als van afhankelijkheid komen hij 
dien periodieken terugblik. David moet te
ruggehlikt hebben, toen hij schreef : ,,Hij 
heeft mij uit eenen ru~schenden kuil, uit 
modderig slijk opgehaald." 

Dit zal ook Paulus gedaan hebben, toen 
hij schreef : ,,Door de genade Gods ben ik, 
die ik hen." · 

Als we terugzien over het vorig jaar, zul
len we zien, dat we zwak zijn geweest, waar 
we sterk hadden behooren te wezen ; wei
felend, waar we vastberaden hadden moeten 
zijn ; ontdekken we, waar we geschipperd 
hebben, terwijl we een vast standpunt had
den moeten innemen tegenover datgene, wat 
verkeerd of twijfelachtig was. Anderen zul
len ontdekken, dat ze nagelaten hebben, 
hun geest te veredelen door nuttige lectuur 
en te overdenken, wat goed is. Niet weini-

gen zullen bemerken, dat hun gezondheid 
geleden heeft door verwaarloozing, of door 
het toegeven aan verkeerde gewoonten. 

In ieder geval zal het huitengewoon nuttig 
zijn, om te vragen: ,,Wat heh ik met het ver
leden gedaan ?" 

Als we die vervlogen dagen aanschouwen 
en een vergelijking maken met wat we nu 
zijn, is er dan ook eenige vooruitgang waar 
te nemen? 

Het eene groote, troostrijke feit van het 
Evangelie van Jezus is de houding van God 
jegens ieder, die het kwade wil laten. 

Het Heden. 

Als een blik in het verleden een gevoel 
van smart veroorzaakt, kan de aanblik van 
het heden ons zeer verheugen, als de toe
stand van het hart goed is. 

Ge herinnert u, dat de Bijbel spreekt van 
onszelf onderzoeken, om te zien ,,of wij in 
het geloof zijn". Gehee1 afgescheiden van 
den godsdienst, wat is clan uw houding op 
het oogenblik, jegens hen met wie gij om
gaat ? Hoe denkt ge over de ontwikkeling 
van den geest? Wat is uw overtuiging om
trent de zoogenaamde onschadelijke genoe
gens van de wereld ? Zijt ge edelmoedig of 
gierig ? Zijt ge nu bezig, om iedere goede 
eigenschap in u te ontwikkelen ? 

Stel uzelf de vraag: ,,Wat doe ik met het 
heden ?" 

Als we dan een blik in het verleden 
geslagen hebben, en het heden eerlijk onder 

De nieuwe school te Gimpoebia. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, z > ' .~ ~ z I ELEN VOOR G'oo ! ~ 
~ Het Veldtocht-lied voor Januari ~ 
Z ,,Zielen voor God" is 't devies van ons Leger ; ~ 
Z Zielen voor Hem, Die Zijn leven eens gaf, .., z Die Zich voor ons als rantsoen heeft gegeven 1

"' 

"'J Om ons te schenken het eeuwige leven. Z Z Zielen voor God ! Zielen voor God I 2 
Z ,,Zielen voor God" zij ons wachtwoord op aarde. ~ 
Z · ,,Zielen voor God" onze leuze altijd I · ( 
Z Satan moog' woeden, de helmacht zal beven; ' 
Z God hoort ons bidden, zal zielen ons geven. ~ 

Zielen voor God ! Zielen voor God ! "-
Z Z 
Z ,,Zielen voor God" zal ons loflied steeds wezen, Z 
Z Zielen voor God, al is moeilijk ons pad. Z 
Z 't Zien op den Reiland verdriJft alle vreezen, 
• Hij schenkt Zijn kracht ons, zal steeds met ons wezen. { 
~ Zielen voor God I Zielen voor God ! ~ 

Z. .,Zielen voor God" ziet men op de banieren ; Z 
Z Zielen voor God, 't blinkt bij alles steeds uit. z 
Z Hoor, hoe we 't zingen, want ieder mag 't weten ; ' 
' 't Leger zal nimmer ziJn motto vergeten : Z ,,Zielen voor God ! Zielen voor God /" ~ 

z~~~~~~~~N~NN~~~~~N~~~~~~~~~ 

JANUARI 1936 

de oogen hebben gezien, wat zullen we dan 
doen met de toekomst .? 

De Toekomst. 

Natuurlijk hebben we zoo nu en dan go.ede 
voomemens, maar laat ons nu het vaste 
besluit nemen, om enkele dingen te doen, 
die voor onszelf, voor onze omgeving en 
voor het Leger werkelijk goede vruchten 
zullen afwerpen. Laten wij ze eens als volgt 
opschrijven : 

1. Ik zal minder zelfzuchtig en meer in
schikkelijk zijn. 

2. Ik zal eerlijker zijn tegenover mijn in
nerlijke overtuiging. 

3. Ik zal er voor waken, dat men mij niet 
h~udt, voor wat ik niet hen. 

4. Ik zal Gods leiding zoeken bij iederen 
stap, dien ik denk te doen. 

5. Ik zal iederen dag regelmatig in een 
goed boek lezen. 

6. Ik zal iederen dag tenminste vijf minu
ten bidden. 

7. Als ik Korpskadet ben, zal ik getrouw 
mijn lessen maken. 

8. Als ik Jonge~ieden-werker hen, zal ik 
J::iet werk, dat God mij te doen gegeven 
heeft, met meer ernst en toewijding 
volbrengen. 

9. Als ik Jong-soldaat hen, zal ik meer 
mijn best doen, om goed te zijn en trou
wer in de samenkomsten komen. 

10. Als ik Padvinder(ster) ben, zal ik trou
wer zijn aan mijn Belofte. 

11. Waar en wat ik ook hen, ik zal den kost
baren tijd, dien God mij in dit nieuwe 
jaar geeft, op de beste wijze besteden, 
waarheen en hoe Hij mij dan ook zal 
leiden. 

Laten deze besluiten het antwoord zijn op 
de vraag: ,,Wat zal ik met de toekomst 
doen ?" 

KAN IDAT 
Flinke jonge menschen 

GEVRAAGD 
voor 

GODS ZAAK 
Aanvang nieuwe Cursus 

2 APRIL 
Wie meldt 

bij 

zich aan 

KOMM. J.W. DE GROOT. 
Javastraat 16 Bandoeng. 

MENADO II. 

Zondag 3 November was voor de soldaten 
en officieren van Menado 2 een wonderbare 
dag ! 's Morgens in de Heiligingssamenkomst 
brachten de solo van mevrouw Kapitein 
Boschma en het Bijbelwoord van Luitenant 
Palenewang rijken zegen tot ons hart. Doch 
's avonds had God een bijzonderen zegen 
voor ons bereid. 

Reeds onder het eerste lied gevoelden we, 
dat er dien avond veldslag geleverd zou wor
den. Allen waren vol geestdrift om zielen 
te winnen voor J ezus. Door het blijmoedig 
gezang aangetrokken, kwamen vele nieuws
gierigen onze zaal binnen. Korte getuigenis
sen en een lied van het zangkoor spraken 
van vreugde in het volgen van den Heiland. 

Kapitein Boschma sprak over den storm, 
die eens gestild werd door Jezus en aan 
het einde van zijn toespraak, klonk het met 
klem : ,,J ezus is hier en kan ook den storm 
in uw leven stillen !" 

Een Chineesche jonge man was de eerste, 
die opstond en zich neerboog aan de 
voeten van Jezus. Daarop volgde een moeder 
met haar zoontje en tenslotte waren er 23 
personen, die voor het eerst of bij vernieu
wing zich den Heer wijdden. Groote vreugde 
vervulde ons hart ! God is met ons, in Zijn 
kracht strijden wij voort. 

,,De W ereld voor God" - dat is ons ideaal. 
B. 
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