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J ezus zeide : 

,,Want Ik heb u eeii voorbeeld 
gegev en, opdat, gelijkerwijs Ik- u 
gedaan 1ieb, g?jlieden ook doet." TIIBNE~ 

DE OPENBARING · VAN EEN PRA.CTISCH CHRISTENDOM. 

,,Voorwaar, zeg Ik u: ,,Voor 
zooveel gij dit een van deze M'ijne 
niinste broeders gedaan hebt, zoo 
hebt gij dat M ?j gedaan .'' 

DE ARBEID OP ONZE LEPROZERIEN. 
·o lENEN is de verwezenlijking 

van den geest van Jezus ! 
'Hoe tnenigmaal zien wij Hern geduren
de Zijn omwandeling op aarde, neer
buigen in oneindige teederheid, om 
smart te verzachten, zieken te genezen, 
melaatschen te reinigen ! Een onzer lie
deren. zegt het zoo treffend: 

Toen Hij op aarde rondging . 
Iri 't land van Kanaan, 

Vernam men allerwegen: 
H~j is 't, Die helpen kan! 

Hij heelt gebroken hart~n 
De wonden balsemt H ij; 

Geen mensch blijft ongeholpen, 
Waar Jezus gaat voorbij! 

En als wij dan in den geest den Rei
land volgen, is het, also£ Hij Zich tot 
ons keert met het woord : ,,Ik he b 
U een voorbeeld gegeven, opdat, gelij
kerwijs ik U gedaan heb, gijlieden 
ook doet." 

** * 
Deze geest van dienen, zooals J ezus 

dien aan de wereld openbaarde, deed 
alle reeds gevestigde ideeen te niet en 
bracht een nieuw gebod naar voren: 
,,Hebt Uw naaste lief als uzelven!" 
W anneer het hart geraakt is door de 
Goddelijke genade, alles prijsgegeven 
heeft om den Meester te volgen, gaat 
het instictmatig uit naar de pijnen, de 
ellende, het lijden en de zonde der 
menschheid. 

Welke dienstknecht of dienstmaagd 
van Christus is niet, evenals de Mees
ter Zelve, ,,op den berg geklommen en 
is met innerlijke ontferming bewogen 
geworden" bij het zien van het lijden 
van broeders en zusters om zich heen? 
Geen enkel wedergeboren hart kan aan 
dat visioen ontkomen en elk waarach
tig Christen gevoelt het: wil ik mijn 
innerlijken vrede bewaren, dan moet ik 
uitgaan - verre of nabij - en in de 
voetstappen van den Reiland volgend 
mijn naaste dienen. ' 

Deze voetstappen van den Meester 
· hebben vel'e Heilsofficieren in dit land 

Enkele kinderpatienten. 

De ingang tot Pelantoengan. 

en andere landen der wereld, gevoerd 
naar de Leprakolonies, waar de uitge
stootenen dezer maatschappij leven -
en sterven. Van dien arbeid in Neder
landsch-Indie willen wij den lezer dit
maal wat vertellen. 

** * 
Het Leger des Heils heeft in deze 

Gewesten het beheer over vier kolo
nies, twee op Java en twee op Sumatra. 

In het geheel worden dagelijks ruim 
1000 patienten verpleegd. 

Voor recreatie in deze Inrichtingen 
wordt zooveel mogelijk gezorgd, of
~choon het zeer dikwijls erg moeilijk 
is goede bezigheid voor de patienten 
te vinden, daar vervaardigde artike
len natuurlijk niet op de markt cre
bracht kunnen warden en ten bate v';n 
de kolonie moeten worden aangewend. 

Toch ontvangen de patienten voor 
hun arbeid een kleine vergoeding en · 
allen ontvangen zij een zakgeld, waar
voor zij zich in de toko van de ko
lonie tegen marktprijs iets kunnen 
koopen. 

Met geld wordt niet betaald om be
smetting te voorkomen, <loch het tegoed 
wordt in een boekje geschreven en 
uitgaven en inkomsten worden t;ouw 
verantwoord, zoodat ieder precies weet 
hoe rijk hij is! ' 

PELANTOENGAN. 

V ANAF Weleri bij Semarang, 
voe:rt een goed berijdbare auto

weg naar Pelantoengan. Nauwelijks 
heeft men den hoofdweg, die langs de 
noordkust van Java loopt, verlaten, of 
men begint te klimmen. Tusschen 
twee hooge heuvelen ligt een vallei, 
waardoor een krachtige bergstroom 
zic~ een weg baant. Aan de eene zijde, 
tem1dden van echt tropische planten
en bloemenweelde, ziet men eenige wit
te gebouwen en de muziektent - dat 
is de Europeesche afdeeling, plaatsbie
dend aan circa 50 patienten ; aan de 
andere zijde over de kettingbrug ligt 

. de inheemsche afdeeling, waar een 150 
patienten kunnen worden gehuisvest. 
Halverwege tegen den heuvel op aan 
den Europeeschen kant, staat het zus
terhuis en nog een honderd meter 
hooger het huis van den beheerder. 

Op 15 Januari 1909 werd door wijlen 
Lt.-Kolonel P.D. van Rossum, den toen
maligen leider van het Leger des Heils 
in Ned.-Indie, het beheer van deze Ko
lonie overgenomen van de Regeering. 
Tot dusver hadden de militairen de 
95 patienten, die in de barakken ver
blijf hielden een weinig verzorgd, doch 
dez~ maatregel bleek onbevredigend 
en in de Strijdkreet van Januari 1909 
lezen wij, <lat ,,Pelantoengan voor een 
bepaalden tijd . onder ons beheer zou 
komen." 

Dit is nu 27 jaar geleden en nog 
steeds heeft het Leger de zorg voor 
Pelantoengan. Het patienten- aantal is 
nu echter uitgegroeid tot een 200 tal. 

Naar de natuur is het bier een para
dijs - in werkelijkheid is het een oord 
van het diepste menschelijk lijden, niet 
alleen een lichamelijk, <loch bovenal 
een geestelijk lijden, afgesloten als de 
bewoners zijn van hun geliefden, zon
der eenig aardsch uitzicht voor de toe
komst dan erger worden, meer pijn 
- meer afzichtelijk ! 

** :j: 

En toch - als U denkt, dat het op 
Pelantoengan somber is, dan vergist 
ge U, lezer. Op onze lepra-kolonies 
heerscht over het algemeen een b1ijde, 
opgewekte stemming. Bewonderings
waardig dragen de melaatschen hun lot 

' trachten van hun leven toch het beste 
te maken. Beschamend voor menigen 
gezonde is de geest van blijmoedig

. heid, waarmee zij elken nieu\ven dag 
beginnen en wegen vinden om zich 
bezig te hou~n en nuttig te maken ook 
voor elkander. 

Het verzorgen van hun bloernen, hun 
bibliotheek, het muziekkorps, de game
lang, alles is erop berekend de aandacht 
van henzelf af te leiden. Enkele jaren 
geleden bezocht mevrouw De Jonge, 
geboren Baronesse Van Wassenaer 
vergezeld van haar dochter en enkel~ 
hooge autoriteiten deze kolonie. Elke 
zaal, eik ~uisje werd bezocht, bloemen 
~:~en mtgedeeld aan alle patienten. 

Mevr. De Jonge op bezoek. 

De oprechte belangstelling, zelfs in 
den meest afzichtelijken zieke, ontroer
de de harten en heeft dit bezoek ge
maakt tot een onvergetelijke gebeurte
nis in hun leven. 

(vervoLg pag. 2. kol. 1.). 
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Majoor I. Engstrom. 

G EDURENDE ·de eerste periode van 
Kommandant De Groot als Leider 

van het Leger des Heils in Ned.
Inclie, was het, dat in Januari 1913 de 
ee..---ste besprekingen werden gevoerd, 
die leidden tot het oprichten van een 
Leprozerie aan Sumatra's Oostkust. 
Een klein eiland was door den Sultan 
van Deli daartoe afgestaan, <loch veel 
geld was nooclig om alle plannen ten 
uitvoer te brengen. Er was niets dan 
m.oeras met lage palmbosschen en een 
rivier met krokodillen. Om het beste 
punt te zoeken, klom destijds 'Kolonel 
De Groot in den hoogsten boom, die 
er stond, om het gansche terrein te 
kunnen overzien. Want de nood was er 
- en dat was voldoende om onzen 
Leider te bezielen voor deze nieuwe 
taak. 

Men ging aan het werk. De Resident 
en alle autoriteiten beloofden hun me
dewerking; het Deli-Planters-Comite 
gaf krachtigen steun en de Majoor der 
Chineezen, de heer Tjong A Fie, stelde 
.z.ich verantwoordelijk de kosten te 
dragen, zoowel als de zorg op zich te 
nemen, voor het aanleggen van den 
1400 M. langen weg van Belawan naar 
het eiland. Dat was een geweldige ar
beid, <loch met vereende krachten 
kwam het groote werk tot stand en 
-aan het einde van datzelfde jaar, was 
de plaats onherkenbaar verbeterd P-n 
kon de Kolonie worden geopend. 

Men begon met 180 patienten, uit 
verschillende asyls bijeen gebracht. Nu 
na bijna 23 jaar, wordt in ruime 

:vervolg van p'lg. 1. 

Genezing brengen kunnen onze offi
cieren niet. De heeren der wetenschap 
.zoeken rusteloos naar een middel, dat 
genezing kan geven, docli verlichting, 
vreugde, lief de - brengen zij, zooveel 
:zij kunnen. DIENEN - dienen uit lief
de - dienen om Cbristuswille, daar
voor kwamen zij en hierin drukken zij 
de voetstappen van bun Meester ! 

Kapitein Muskee is de bebeerder der 
Kolonie, terwijl Majoor Olsvik. groo
tendeels de verpleging der patienten 
verzorgde. Majoor Petterson is juist 
aangesteld voor het Hulp-Ziekenhuis, 
waarover wij later wat bopen te ver
tellen. 

Kapiteine Pantea verzorgt de buis
liouding en Kapitein Tok is de korps
vfficier. 

Er worden geregeld samenkomsten 
gehouden op onze kolonie en vele pa
tienten bebben bier den Heer leeren 
kennen als bun Verlosser en Vriend. 
Blij gezang, vurige getuigenissen, ge
zond Cbristelijk leven treft men er aan 
en daarin ligt voor velen het geheim 
van het ,,stille zijn" in dit groote leed 
van melaatsch te wezen ! 

PELANTOENGAN - een dal met 
veel scbaduw - maar ook met veel 
licht: EEUWIGHEIDSLICHT ! 

S T R IJ b K R E E T 

POELOE SI TJANANG. 

luchtige zalen een 400tal ongehuwden 
verpleegd. Onder <lit aantal vindt men 
Chineezen, Javanen, Maleiers, Batak
kers en enkele Britsch-Indiers. Verder 
zijn er 29 gehuwde paren, die in aparte 
woningen verblijf houden, terwijl een 
40tal patienten, ook ongehuwd, een 
complex kleine gebouwen bewoont op 
een ander gedeelte van de Kolonie, <lat 
den naam draagt van Tandjoeng Sela
mat. 
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Majoor Th. Bridson. 

Tuestemming tot een huwelijk wordt 
alleen dan gegeven, wanneer beide par
tijen erin toestemmen om de kinderen, 
die eventueel uit zulk een huwelijk 
zouden voortkomen, dadelijk na de ge- . 
boorte weg te l;>rengen naar het ook 
op deze Kolonie aanwezige Kinderhuis, 
vanwaar zij later kunnen worden ge
adopteerd door families uit Belawan of 
Bindjei. De beheerder der Kolonie, 
is er onlangs weer in geslaagd voor 
een zestal k}eintjes een goed iehuis te 
vinden, waar zij vrij van het gevaar 
voor besmetting kunnen opgroeien. 

* ** Degenen onder de patienten, die nog 
in staat zijn te werken, kunnen zich 
nuttig maken met steenen bakken, 
timmerwerk, houtbakken, grassnij
den, witwerk, etc. Voor dezen arbeid 
wordt 10 - 30 cent per dag betaald. 
Sommigen hebben een groententuin en · 
verkoopen de opbrengst aan de Kolo-

, , 

I 
nie. Weer anderen besteden hun tijd 
met visscben en brengen hun vangst 
onder de andere patieriten ,,aan den 
man". Zij, die niets kunnen do en, ont
vangen tocb 3 cent per dag als zak
geld. Alle geld wordt in hun spaar
boekjes bijgeschreven. Dit voorkomt 
diefstal en belemmert het dobbelspel, 
waaraan zij zich anders zouden over
geven. Onze toko is elken werkdag ge
opend en biedt gelegenheid tot koopen, 
of bestellen van niet aanwezige schat-

ten. Zooveel mogelijk wordt aan hun 
wenschen voldaan. 

Eenmaal per maand is er een bios
coop-voorstelling, terwijl van tijd tot 
tijd de Maleische patienten een Opera 
geven, waar zelfs stukken als ,,Hamlet" 
worden opgevoerd en waarvan alle pa
tienten genieten. 

Er is ook een voetbal-veld met alles, 
wat er bij behoort, <loch zelden zijn 
de patienten wel genoeg om te spelen, 
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Mevr. Majoor Bridson. 

daar zij de kracht missen om den bal 
te schoppen. 

Majoor Bridson is de bebeerder der 
Kolonie, terwijl ook alle administratie 
in zijn handen berust. De Havenarts 
van Belawan is verantwoordelijk voor 
de mediscbe verzorging der patienten. 
Tweemaal per week komt bij, om de 
beste door de wetenschap uitgevonden 
methodes van behandeling toe te pas
sen en voortgang der ziekte zooveel 
mogelijk tegen te gaan. 

\I 

I 

PELANTOENGAN. 

boven : Kapitein Muskee, de beheerder. 
Links :· Majoor Petterson, 

verpleegster v.h. Hulp-Ziekenhuis. 
rechts: Majoor Olsvik, verpleegster. 

Verder berust de medische zorg, als 
het uitdeelen der medicijnen, verbin
den der wonden e.d. bij de zuster-ver
~leegsters, Majoor Engstrom, wier 
Jarenlange ervaring van dezen arbeid 
baar goed te pas komt, en Kapiteine 
Koch, die nog slechts kortelings voor 
dit werk is aangesteld. Zij worden 
bierin bijgestaan door een z.g. Krani 
en enkele patienten, die nog pas in het 
begin-stadium zijn. 

Een begraf enis ziet men vaak op de 
Kolonie. Gedurende het laatste jaar 
stierven 90 patienten, terwijl er in dit 
nieuwe jaar reeds 17 beengingen. De 

Een overzicht van onze Kolonie te Poeloe si Tjanang. 

MAART 1936 

Kapiteine M. Koch. 

Christenen hebben een echte Leger
begrafenis, terwijl de Mohammedanen 
door een Hadji-mede-patient ter ruste 
worden gebracht. 

* 
Kapitein Ende is de Korps-officier. 
Samenkomsten worden geregeld ge

bouden, viermaal per week, terwijl nu 
ook in verband met den ,,Wereld voor 
God" Veldtocht, bijzondere bidston
den zijn begonnen, die grooten zegen 
verspreiden en waardoor velen tot be
keering komen. Onze Cbristenen ver
heugen zich nu bij het uitzicht op den 
hemel, waar geen ziekte of pijn meer 
zijn zal. Met den Psalmist getuigen zij 
blijmoedig : ,,De Heer is mijn Herder, 
mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook 
in een dal der scbaduwe des doods, ik 
zou geen kwaad vreezen, want ........ . 
Gij zijt met mij !" 

Behalve dit korps op de Kolonie 
zelf, is er ook een kleine post op Bela
wan, midden tusschen de Cbineescbe 
toko's. Ook dit korps wo-rdt doo:r den 
Kapitein bewerkt. Ofschoon wij nag 
niet zoo heel lang bezig zijn met den 
Evangelisatie-arbeid aldaar, is er reeds 
een aardig Jongelieden-korps. Een £link 
aantal kinderen bezoekt de bijeenkom
sten, terwijl ook vele volwassenen naar 
de Blijde Boodschap komen luisteren. 

WANHOOP NIET. 

Als maag of vriend geen hulpe biedt, 
In bangen nood, bij fel verdriet, 
W eet, Christus geeft het al om niet 
Aan elk, dit; biddend op Hem ziet. 
Vermoeide ziel, och, wanhoop niet . 

Clara. 

HET INNERLIJK LEVEN. 

Er is een arme schilder, wiens geest ver
vuld is met het prachtige ideaal van een 
schilderij, waaraan hij bezig is te werken. 
Hij werkt in zijn atelier en daar vergeet hij 
de heele wereld om zich heen. 

Als hij beneden komt, heeft hij weinig 
meer dan brood en water voor zijn maaltijd, 
en op zijn huis en gezin ligt het stempel der 
armoede. 

Maar, wanneer hij de trap weer opgaat naar 
zijn atelier, schijnt het ideaal van zijn paar
len poorten te openen en treedt hij binnen in 
het paradijs, binnen welks grenzen alle ge
wone gezichten en geluiden, vergeten worden. 
Zou hij steeds beneden moeten zitten, waar 
de scherpe angels van zijn armoede hem in 
het vleesch dringen, hoe anders zou dat leven 
zijn ! 

Elke ware volgeling van Christus is een 
kunstenaar van het onsterfelijke. Hij is be
zig, om in zijn eigen hart en in dat van 
anderen een heerlijk ideaal van liefde en 
gerechtigheid tot werkelijkheid te maken. En 
indien hij zijn roeping getrouw is, zullen de 
kleine lasten en ergernissen dezer wereld 
hem weinig hinderen. 
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VROUW UIT D&: Bldll schijnbare bezwareJ:?., daar zij toch ,,niet 
tot het huis Israels oehoorde", maar 
haar geloof wordt sterker, naarmate 
het beproefd wordt. Het brengt ons de 
worsteling voor oogen van Jacob met 
den Engel, toen hij uitriep : ,,Ik laat 
U niet gaan, tenzij Gij mij zegent." 
Evenals Jacob verkreeg deze heiden
sche vrouw haar bede. ,,En J ezus zeide 
tot haar : 0, vrouw ! groot is Uw ge
loof ; u geschiede, gelijk gij wilt. En 
hare dochter werd gezond van diezelf
de ure." 

Een serie artikelen door 
Mevrouw Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 

I 

ii ,_======="' 
De Kananeesche vrouw. II 

H ET is immer een har tverheffende 
ervaring om J ezus te volgen gedu

rende Zijn omwandeling op aarde en 
op te merken, hoe menschen van rang 
en stand, zoowel als de armsten en 
meest eenvoudigen, zich tot Hem be
gaven om hulp, als zij in nood waren. 

En het waren niet alt:ijd de Israelie
ten voor wie Hij toch in de eerste 
plaats gekomen was, doch ook de z.g. 
heidenen, die zich tot Hem aangetrok
ken gevoelden. 

De Kananeesche vrouw is de eerste 
heidensche vrouw, wier verhaal wij 
lezen in het Nieuwe Testament. Ook 
zij had gehoord van de wonderbare 
macht, die van Jezus uitging en hoe
wel zeer zeker eerst aarzelend, is zij 
vast besloten Hem te vinden. Niet voor 
zichzelf, doch terwille van haar ziek 
meisje, zal zij niet rusten, totdat zij 
Hem persoonlijk haar verzoek bekend 
gemaakt heeft. Maar waar Hem te 
vinden ! Heeft echter een bekommerde 
ziel ooit tevergeefs naar Hem gezocht ? 

J ezus is een huis binnengegaan, 
zeker om uit te rusten na een ver
moeienden tocht en verlangt alleen te 

ONDAGMORGEN 2 Februari 
kwam Lt. Commissioner Baugh 
met de ,,Op ten Noort" in Soe
rabaja aan, waar onze Komman
dants hem hartelijk welkom 

heetten in Ned-Indie. 
Feitelijk had de Commissioner reeds met 

orize strijdmachten kennis gemaakt, want in 
Makassar, had hij Adjudante Schot en Ka
piteine Loane ontmoet en in een zeer geze
gende samenkomst, waar een 250 menschen 
tegenwoordig waren, was hij door onze mak
kers verwelkomd op Ned.-Indischen bo
dem. 

Het plan was, den Commissioner zooveel 
mogelijk van onzen arbeid te laten zien, voor
dat bij zicb achter de boeken op het Hoofd
kwartier ging insluiten. Dien Zondag werd 
dus een bezoek gebracht aan Toeren, waar 
de Commissioner met groote belangstelling 
kennis nam van het werk in ons Hulp-Zie

kenhuis. 
In Malang wachtte hem een hartelijk wel

kom van de Kapiteins Harding Young en 
werden eenige prettige uren tezamen door-
gebracht in het Militair-Tehuis. , .. 

Lt. Commissioner Chas. Baugh. 

Het ,,William Booth" -Ziekenhuis en het Te
huis voor Zeelieden in Soerabaja genoten des 
Maandags de volle interesse van onzen gast. 

De eersle samenkomst in Ned.-Indie, waar
in Li. Commissioner Baugh een toespraak 
hield, vond plaats op de leprozerie Semaroeng. 
Toen Kommandant en mevrouw De Groot en 
de Commissioner bi.nnenkwamen in de keuri
ge zaal, speelde het muziekkorps, geheel uit 
patienten samengesteld, een daverend strijd
lied. In enkele welgekozen woorden heette 
daarna de Kommandant den gast welkom in 
Indie le Semaroeng. 

* ** Door een bartelijk applaus gaven de pa-
tienlcn blijk van hun instemming. Nadat nog 

,_:======="' 
zijn, ,,doch een vrouw, welke1· doch
tertje eenen onreinen geest had, van 
Hem gehoord hebbende, kwam en viel 
neder aan Zijne voeten." 

Ja, kom gerust een beetje dichter bij 
en beluister, wat nu besproken wordt, 
want in deze vrouw vindt menige moe
der haar evenbeeld. Vele moeders zoe
ken J ezus in haar grooten nood, gedre
ven door liefde en bezorgdheid voor 
haar kinder en en haar gelief den. Zelf 
heeft zij alles omtrent Hem van hoo
ren zeggen, maar geloof en hoop, dat Hij 
haar niet zal heenzenden, geeft haar 
moed met haar bede tot Hem te gaan. 

Het is, also£ de Reiland geheel on
willig is, zelfs om haar verzoek aan te 
hooren en de discipelen denken goed 
te doen om Hem voor te stellen haar 
te verjagen, daar zij zoo volhardend 
blijft smeeken. Is het, opdat zij zal 
komen tot erkenning, dat zij niet enkel 
de gave, maar den Gever zelf het meest 
noodig heeft ? 

Wat doet haar plotseling uitroepen: 
,,Heere, help mij !" Is het haar eigen 
zielenood, die deze bede haar van de 
lippen perst? Nog komt de Heer met 

Welk een blijde thuiskomst ! Rijk en 
verrijkt was z:ij. Rijk, omdat haar kind 
genezen was, verrijkt, omdat zij zelf 
J ezus had ontmoet ; en nu was het niet 
enkel gelooven, wat anderen omtrent 
Hem zeiden, want haar geloof was aan
schouwen geworden. De toepassing ? 

Als ge in nood gezeten, 
N ergens uitkomst ziet ; 

Wil clan nooit vergeten ! 
God verlaat u niet. 

En al hebt ge nog geen persoonlijke 
ervaring van wat Christus kan doen 
voor U; nog weinig kennis van de leer; 
al zijt gij nog ongeloovig en onwetend, 
evenals de Kananeesche vrouw, toch 
moogt gij Hem aanroepen in den dag 
der benauwdheid en Hij zal u uithel
pen, ,,en gij zult Hem eeren". Psalm 
50: 15. 

EEN GROEP PATIENTEN OP POELOE SI TJANANG. 

LT. CO~'.IMISSIONER CHAS BA UGH 
OP JAVA VERWELH.O~ID 

door KOMMANDANT en MEVROUW DE GROOT. 

een lied gezongen was, nam Lt. Commissioner 
Baugh bet woord. Hij richtte zich meer in 
het bijzonder tot de bekeerden en sprak in 

duidelijke, begrijpelijke taal over het !even 
van Jezus. De kleuren van de oude, trouwe 
Legervlag - er hing er juist een boven het 
hoofd van den Commissioner - werden door 
hem gebruikt als symbolen van geestelijke 

waarden. 
Dat zijn toespraak doel trof bleek wel uit 

de groote belangstelling van de patienten en 
uit het feit, dat aan het einde der bijeenkomst 
meerderen neerknielden voor God en Hem 
om den zegen van een rein hart vroegen. 

De samenkomst in het Cbineesche korps 
des avonds was eveneens een tijd van groo
ten zegen, waar zielen vrijwillig tot God 

kwamen. 
Toen ging de reis naar Midden-Java; een 

kort bezoek aan onze Inricbting in Oenga
ran en daarna Semarang. Het Ooglijders
Hospitaal, dat den Commissioner niet onbe-· 
kend was door het vele wat hij erover gele
zen en gehoord had, alsmede door zijn per
soonlijke kennismaking met Dr. Wille, werd 
natuurlijk bezocht, terwijl ook Boegangan den 
geeerden gast mocht ontvangen. 

Overal was de Commissioner diep getroffen 
door de netheid en hygieniscbe inrichting der 
Tehuizen, wat natuurlijk onzen Leiders groo
te vreugde gaf. 

Pelantoengan laat nooit na een diepen 
indruk te maken op elken bezoeker en ook de 
Commissioner ontkwam niet 13.an· deze ont
roering. Geen nieuwsgierigheid naar dit 
schoone, doch droeve dal, kon men opmer
ken, doch oprecht mededoogen en een groote 
liefde voor de ziel van hen, tot wie hij sprak, 

vervulde hem. 
Hij bracht grooten zegen aan patienten en 

officieren. 
Op doorreis naar Bandoeng werd even Ba

tavia aangedaan. 

;•;;. 
Donderdagmiddag verzamelde zich op het 

vliegveld in Andir een groepje van de Ban
doengsche officieren. Kwart voor twee kwam 
daar als een groote witte vogel, glinsterend 
in de zon. het vliegtuig van Batavia. Eerst 
even cirkelen boven bet terrein en toen 
daalde het plotseling tot vlak voor ons en 
kwamen Kommandant De Groot en onze in
ternationale gast naar buiten, waar hun een 
hartelijk welkom wachtte. Een blij ,,Halle
luja !", een kracbtige banddruk en de vriend
schap was gesloten. De Commissioner sprak 
in enkele hartelijke woorden over zijn vreug
de in Ned.-Indie te zijn en was vol lof en 
waardeering over alles wat hij in de vier 
dagen na zijn aankomst had meegemaakt en 
aanscbouwd, zoowel van het scboone Java 
als van den Legerarbeid. ,,Nu zijn de vacan-
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DE ZL"'lGENDE ZUSTER. 

E EN oude kleermaker woonde in 
een armzalige kamer in een der 

v olkswijken van een groote stad. Hij 
had een moeilijk, eenzaam leven gehad 
en dat had hem zoo verbitterd, dat 
slechts weinigen zijn gezelschap zoch
ten. 

Toen hij op zekeren dag aan den 
arbeid was, drong door het open ven
ster een lied tot hem door. Het kwarn · 
van de kamer beneden de zijne. en ter
wijl hij luisterde zong een liefelijke 
stem: 

Kom vernioeide: zwaar belaadne> 
Met uw zonde en smart! 

Korn tot Jezus, slechts bij Hem, is 
Rt{,St voor 't hart ! 

Den volgenden dag werd hetzelfde 
lied gezongen en ditmaal legde de oude 
man zijn werk neer om beter de woor
den te verstaan. Toen de huisbaas 
kw am, vroeg hij, wie in de kamer he
n eden aan het zingen was. ,,0, dat is 
een verpleegster, die een meisje komt 
bezoeken, dat ernstig ziek ligt", was 
het onverschillige antwoord. 

Verscheidene dagen achtereen werd 
hetzelf de lied gezongen, en telkenrnale 
luisterde de oude kleermaker. Toen op 
een dag, was er geen lied meer en ver
telde men hem, dat het meisje gestor
ven was. Zij was een ,,verloren doch
ter" geweest, <loch nadat zij met de 
verpleegster, die een Christin was, in 
aanraking was gekomen, moest deze 
elken dag dit lied voor haar zingen,. 
totdat zij vrede had gevonden ! 

Korten tijd daarna werd de oude 
kleermaker zelf ernstig ziek en toen de 
huisbaas hem opzocht en vroeg wel
ken dokter hij zou roepen, was het ant
woord : ,,Haal die zingende zuster" -
Deze kwam zoo spoedig mogelijk en 
op zijn verzoek zong zij het lied, dat 
zij zoo vaak had gezongen in de kamer 
beneden. Heel zachtjes zeide de zieke 
na ieder couplet: ,,ja, ja". Nogeens zong 
zij: 

Korn tot Jezus, slechts bij Hem is 
Rust voor 't hart. 

Zij zong het biddend en toen ze de
oogen opende, was de oude kleermaker 
heengegaan. Twee zielen had zij door· 
haar lied tot Christus mogen leiden. 

tiedagen voorbij", zei de Commissioner ,,en 
gaan we werken'' ! 

Voor de boeken hem echter in beslag na
men, was daar des avonds eerst nog de
welkomstsamenkomst in Bandoeng. Deze
stond in het teeken van ,,strijden". Met een 
krachtig strijdlied werd begonnen en dit werd 

gevolgd door eenzelfde lied van de Hoofd
kwartier zangbrigade. Kommandant De Groot 
leidde den Commissioner in. 

.,Een internationale bezoeker , die ons den 
internationalen geest van liefde brengt!" was 

, zijn aankondiging. De Cbef-Secretaris, die in 
Commissioner Baugh een ouden chef begroet
te, sprak een hartelijk woord van welkom en 
gaf een mooi getuigenis over het leven van 
dezen strij der Gods. 

Bij dat getuigenis sloot de Commissioner
zich aan, echter met het schoone woord van 
den Apostel Paulus : ,,Ik schaam mij het 
Evangelie van Christus niet" . 

Het werd een uur van genieten voor allen, 
die de Cong.reszaal vulden. \V'at een. eenvou
dige, rijke boodschap, sober maar juist daar
door zoo aantrekkelijk. Een geestige, passen
de illustratie verluchtte zijn toespraak en er 
ging kracht uit van zijn woord, omdat wij 
allen gevoelden ,,deze man beleeft, wat bij 
zegt." ,,De kracht Gods tot zaligheid,,. was de
zijne en door hem kwam zij tot ons en maakt;e. 
allen, die ze reeds bezaten rijker, gelukkiger· 
in dat bezit. Spontaan stonden aan het eind 
der bijeenkomst twee makkers op en zochten 
die kracht voor hun eigen !even. Wij waren 
blij met bet bezoek van Commissioner Baugh; 
als een frissche wind had het ons verkwikt 
en goedgedaan! 
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Een oproep door tie 
onder leiding van KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 

Lt . ~Commissioner Baugh en Kolonel Davis onze gasten. 
In verband met onze jaarlijksche 

gaarne een bijzonder beroep willen 
financien naar hun beste vermogen tCj 

Geest drift 

~nz.e tja,U.en. 

G ASTEN geeft men de eere-plaa ts 
en daarom willen wij eerst een 

woord aan hen wijden. Lt. Commissio
ner Baugh, de internationale Auditor 
van het Leger des Heils, en Kolonel 
Davis, de Opwekkingsprediker uit 
Amerika, zijn door God gedurend2 
deze Congresdagen tot grooten zegen 
gesteld, zoowel door hun woord als 
door hun tegenwoordigheid in alle 
bijeenkomsten. Het gelukkige, stralen
de gezicht van den laatste alleen maar 
te zien, deed ons reeds goed en hielp 
ons alle zorgen even op zij te zetten, 
terwijl de rustige, ernstige verschijning 
van Lt. Commissioner Baugh zorgde 
voor een goed tegenwicht. De kracht 
van hun persoonlijkheid was merk
baar, ook zonder dat zij spraken. Hun 
bezoek juist in deze Congresdagen was 
van den Heer en bracht ons een nieu
wen, frisschen zegen. 

De o.pfi-cier;en. 
Van over geheel Java waren ze ge

komen, vanuit onze ziekenhuizen, km
der huizen, lepra-kolonies en korpsen, 
tezamen een honderdtal harde werkers, 
die voor een paar dagen nieuwe kracht 
kwamen verzamelen voor den arbeid. 
Adjudant Midtbo van de leprozerie te 
Koendoer bij Palembang, was · de 
vertegenwoordiger van Sumatra. 

>,,Jammer, dat niet alle officieren hier 
kunnen zijn, ook uit Celebes, de Mina
hassa, Ambon", zeide de Kommandant 
meer dan eenmaal gedurende deze ge
zegende dagen. Makkers, op Uw een
zame, verre posten, U is niet vergeten 
door Uw kameraden en in gebed en 
gedachte waart U bij ons, dat gelooven 
wij zeker ! De vreugde van het weer
zieri, op zulk een Congres, bijeenko
mend met eenzelfde doel, strijdend on
der eenzelfde vlag, voor denzelfden ge
liefden Meester, is moeilijk weer te ge
ven. Oude Kweekschool-makkers ont
moetten elkaar. Wat was er veel te 
vertellen, wat al oude herinneringen 
werden opgehaald ! In het vaderland, 
waar dan ook, moeten vele ooren ge
tuit hebben, als tenminste ons Holland
sche spreekwoo:rd waarheid bevat ! 

De o.f#ueu-&.~~ten. 
Uit den aard de:r zaak kunnen wij 

hier niet veel over schrijven. Elk strij
der heeft noodig, de wapenrusting nu 
en clan te inspecteeren, wil hij immer 
gereed zijn voor den strijd. En bij het 
licht van Gods Geest wist Komman
dant De Groot door de leiding van deze 
bijeenkomsten ons j uist datgene te ge-

Bezieling 

ven in lied en in woord, wat wij 
noodig hadden. Het was voor ons al
len, immer druk als wij zijn in den 
wijngaard des Heeren, een echt J eru
zalem. De Congreszaal werd de Opper
zaal, waar de Geest Gods op ons neer
daalde. Diep ontroerend waren de 
bidstonden, als ieder in de eigen taal 
den zegen van God zingend afsmeekte. 
Er wa:ren officieren uit Engeland, Zwe
den, F'inland, N oorwegen, Denemar
ken, Zwitserland, Holland; verder onze 
Javaansche en Amboneesche mak
kers, doch allen kenden wij de tale 
Kanaans en er was eenheid in Chris
tus, onzen Heer! 

Lt. Commissioner Baugh en Kolonel 
Davis waren wonderbaar geinspireerd 
door den Heiligen Geest in de bood
schap, die zij brachten. 

Ook het woo:rd van mevrouw Kom
mandant De Groot zegende ons allen 
en was in harmonie met de nooden en 
lJehoeften van ons hart. 

De r,f4en&.a.ee. f>ii,ee.~fn.s.te.n. 
Het was een gezellige drukte in de 

Congreszaal op Woensdag 19 Februa
ri. Eerst bet begroeten van oude vrien
den en bekende officieren. Hier werd 
een plaatsje gezocht voor den gastheer, 
daar voor de gastvrouw, er was een 
sfeer van hartelijkheid en verwach
ting. 

Toen de Kommandants met onze 
internationale gasten, aangekondigd 
door den Chef-Secretaris, binnenkwa~ 
men, wachtte hun dan ook een spon
taan welkom en de wijze, waarop het 
eerste lied - een strijdlied - werd 
gezongen, beloofde een goeden avond. 
Het lied van onze Generaal, gemaakt 
voor den ,,W ereld voor God" -Veldtocht. 
werd door de Hoofdkwartier-Zangbri
gade met gloed en waardig gezong<m. 
Wat is het zingen in onze bijeenkom
sten toch een groote m~cht, wat brengt 
het de ziel dicht bij God ! Ongemerkt 
werd de bijeenkomst in een andere 
baan geleid door het woord van den 
eersten spreker, Kolonel Davis. Kom
mandant de Groot had de menschen 
dadelijk thuis weten te maken op zijn 
eigen geestige wijze en toe de Kolo
nel opstond was er onmiddellijk con
tact. Feitelijk was· hij voor niet-offi
cieren nog een vreemde, doch dat 
duurt in het Leger des Heils niet lang. 
Reeds dadelijk voelden wij in hem den 
man Gods, die geleerd had op den 
levensweg met God te wandelen. Dien 
Woensdagavond voerde hij ons op het 
pad der heiligmaking en toonde duide
lijk en eenvoudig de groote noodzake
lijkheid, doch tevens ook de mogelijk
heid aan van een geheiligd leven. 

De patienten van Semar oeng aan het spelevaren. 

V re u g de. 

,,Zeg mij toch, hoe word ik gansch rein 
In Gods oog, dat mij steeds gadeslaat?'" 

was niet alleen het lied, dat wij daar
op zongen, doch ook de uiting van me
nige ziel, die naar zijn boodschap ge
luisterd had. 

In aansluiting daarop sprak Lt. 
Commissioner Baugh. Ofschoon zijn 
boodschap weer geheel een eigen ka
rakter droeg, was er toch harmonie in 
de beide toespraken en was zijn bood
schap als het ware een antwoord op de 
eerste, alsook op den hierboven aan
gehaalden kreet der zoekende ziel. 
,,Laat Hem uw al hebben !" riep hij 
uit, ,,dan deelt ook Hij Zijn volheid aan 
u mee"! Daartoe kwam een zuster naar 
voren, om den Heer haar al te brengen. 

Ontroerend waren al die opgestoken 
handen als teeken van nieuwe overga
ve aan den Heer, tot slot der bijeen
komst ! Het was een goede avond. 

;;: * 
Hoewel geen groote openluchtsamen

komst kon georganiseerd worden, 
vanwege het slechte weer, marcheerde 
toch een flinke groep officieren en 
makkers onder leiding van den Chef
Secretaris op W oensdagmiddag naar de 
Chineesche wijk om in de openlucht de 
boodschap des Heils te brengen. 

Heel spoedig waren wij omringd 
door een aandachtig luisterende scha
re. Opgewekt gezang, blijde getuige
nissen, een mooien solo van een der 
·officieren deden den tijd snel voorbij 
gaan en ons den regen vergeten. 

W anneer ik denk aan de kind ere• 
sten en meest behoeftigen der Ja,~ne1 
Zendin.gsposten op Java en in Celeb 
aan mij op en daarom vraag ik U 
te helpen, opdat wij niemand telew· 

Ik. hoop, dat de groote maatschap 
hetzelf de peil zullen willen brengen aJs 
wij mogen niet achteruit gaan ! Wij m 

Bezoek, wanneer U daartoe de g 
onze Leprozerien, onze Tehuizen voor 
lukkigen, dat zal U een idee geven va 
werk, dat achter de schermen wordt g 

* 

Ik. doe ook een beroep op mijn Off 
inspanning van alle kracht zich aan 
mel. Uw plannen en werk ze zorgvul 

Ik doe hiermede ook een beroep 
Soldaten. 

Tracht in Uw omgeving, onder 
stelling en sympathie op te wekken \I 

ter zijde naai· Uw beste vermogen, 
slagen. Ik weet, dat ik op U rekenen 

Laat ons alien tezamen ons vere 
rijk God, Die tot nu toe immer alle 
is ons vertrouwen ! 

De Uwe in dienst 

f ' ' 

VELDTOC 
L UISTER. mijn ziel. hoort gij dien krijgszang zwellen 

Voort, immer voort langs 't gansche oorlogsveld? 
Zielvolle tonen, hoor. hoe ze ons vertellen . 
Van grooten strijd. tot zonde is neergeveld ! 

Steeds gaan wij voort ; elk zal ons zingen hooren : 
Korn, zondaar, kom ! de Heiland noodt zoo teer ! 
En klinkt de echo hun er van in de ooren, 
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onze Kinderhuizen, aan de arm
waaronder wij arbeiden, aan onze 
, dan dringen de problemen zich 
· endelijk ons op bijzondere wijze 
hoeven te stellen. 

Uen en firma's hun giften weer op 
vroeger. Wij kunnen niet stilstaan; 
eten vooruit ! Wilt U ons helpen ? 

egenheid heeft, onze Inrichtingen, 
· 1deren, militairen, armen en onge

het grootsche, .gezegende, nuttige 
daan ! 

cieren, om met volle toewijding, en 
e poging te wijden. Begin dadelijk 

en grondig uit. 

op alle Plaatselijke Officieren en 

w vrienden en kennissen, belang
·r onzen arbeid. Sta Uw officiexen 
dat deze bijzondere poging moge 

·gen in het gebed. Wij hebben een 
gen· heeft wel gemaakt. Op Hem 

den Meester, 

J, W. DE GROOT 

Commissioner. 

HT-LIED. 

• 

Adjudant en mevr. Midtbo. 

KO ENDO ER. 

DEZE Kolonie vindt men aan Su
matra's Zuidkust, vlak aan de 

breede rivier, de Moesi, dicht bij Pa
lembang. Op de plaats, waar nu de 
keurige gebouwen staan, stond bijna 
20 jaar geleden een oude bamboe
loods, waarin een veertigtal melaat
schen leefde, als men hun ellendig be
staan ,,leven" kon noemen. De aan
dach t werd op dezen toestand geves
tigd, de besprekingen van destijds 
Kolonel De Groot, droegen vrucht, een 
Comitee werd gevormd en het Leger 
des Heils werd gevraagd het beheer 
over de Lepra-kolonie op zich te ne
men. 

Keurige huisjes voor gehuwden, 
ruime, frissche zalen voor de jongeren, 
hebben de plaats van de oude loods 
ingenomen. 

Majoor Midteide, een ervaren ver
ple'egster, tracht de pijnen der ver
pleegden zooveel mogelijk te lenigen, 
terwijl Adjudant en mevrouw Midtbo 
alles doen om hun menschen zoo ge
lukkig mogelijk te maken. 

Ver, ver in 't rood, als 't raatlen van den donder, 
Roepen wij luid van redding telkens weer. 
Duizenden komen, en we aanschouwen 't wonder, 
Dat zij zich buigen voor Uw macht, o Heer! 

Verwinnaars straks ! ~ schoon lang en zwaar was 't strijden, 
Naakt blijder dag en vliedt der zonde macht. 
Dan eindt de strijd om zondaars te bevrijden, 
Als satans rijk ten onder is gebracht. 

Leger des Heils-Liederenbundel No. 346. 

Zij zijn het, die de zorg, voor een der 
babies van een gehuwd paar op zich 
namen, waaruit het plan rijpte een 
Kinderhuis te open.en voor de kinde
ren der patienten. Dit plan werd in .Ja
nuari ten uitvoer gebracht en Kom
mandant de Groot, in tegenwoordigheid 
van den HoogEdelgestrengen heer W. 
Steinbuch, Resident van Palembang, 
den burgemeester, den Edelachtbaren 
heer F. H. van-de Weetering, den Wel
edelgestrengen heer B. Cox, ass. Resi
dent t.b. en andere autoriteiten, open.de 
dit lieve tehuis, waardoor de ouders, 

Majoor W. Midteide. 

hoewel zij niet persoonlijk voor hun 
kinderen mogen zorgen, toch dagelijks 
hun kleintjes kunnen zien, wat voor 
het ouderhart reeds een groote vreugde 
lS. 

De geestelijke arbeid, op deze kolo
nie is altijd zeer moeilijk geweest, om
dat het grootste gedeelte der patienten 
Mohammedaan is. Waar echter de pre
diking door velen niet werd aangeno
men, daar werd het leven van dienende 
lie£de door onze officieren geleid, goed 
verstaan en het heeft velen getrokken 
tot Hem, die ook de melaatschen een 
plaats bereid heeft in het Vaderhuis. 

Als dessert na veel versterkende 
spijzen was op Donderdagavond een 
Jongelieden-d·emonstratie georgani
seerd, die gepresideerd werd door den 
Wnd. Resident van Priangan, den 
Hooged .. gestrengen Heer Dr. A. C. 
To bi. In enkele welgekozen, hartelijke 
woorden sprak deze zijn vreugde uit 
over wat hij ook in Bandoeng van den 
Legerarbeid had mogen zien en achtte 
het een eer en voorrecht van de sym
pathie voor dien arbeid blijk te kun
nen geven door deze Demonstratie te 
presideeren. Het was den Komman
dant ook een vreugde zijn Hoogedel
gestrenge en mevrouw Tobi te verwel
komen, evenals 'de groote schare be
langstellenden, die was opgekomen. 

Het programma was vol en daarom 
werd spoedig met het afwerken begon
nen. Elk nummer te noemen is ondoen
lijk. De ,,Zonnestralen" wonnen aller 
hart, evenals de kleuters van he'f 
,,Prentenboek". De Padvinders-troepen 
hadden een groot aandeel bij deze uit
voering : Pyramiden door de ,,Kame
raadj es, een Stok-oefening door de 
Padvindsters en de Vrije Orde-oefe
ning van de jongens, werden afgewis
seld door zang en muziek. Het was een 
avond van vreugde, leven en beweging, 
een verkwikking voor den geest. 

Gaarne zouden wij te;rwille van hen, 
die dit Congres niet konden meemaken 
meer vertellen over al het goede ons 
geschonken, <loch daarvoor is geen 
ruimte. 

Alleen willen wij nief nalaten allen 
vrienden. alsook de directie der ver-

SEMAROENG. 

D EZE kolonie is gelegen even buiten 
Soerabaja en wordt bewoond door 

een 285 melaatschen, die goed verzorgd 
en verpleegd worden. 

Vele jaren geleden was het een mili
taire gevangenis, daarna een armen
huis. De zwartgeteerde gebouwen en 
getraliede vensters zijn nu echter ver
dwenen. alles heeft een vriendelijker 
aanblik gekregen en het muskietengaas 
is een groote verbetering. Een aardige 
rotstuin is aangebracht tusschen de ge
bouwen in en het aquarium is een bron 
van immer terugkeerende vreugde en 
belangstelling in het eentonige bestaan 
der lepralijders. 

Een tochtje op de Semampir, die 
langs de Kolonie stroomt, een wande
ling in den namiddag, als de zon weg
zinkt achter het moeras. bieden eenig€ 
gelegenheid tot ontspanning. 

Majoor en mevrouw Brandt doen er 
een gezegend werk ook op geestelijk 
terrein. De samenkomsten onderling, 
de bidstonden, waarbij het muziek
korps van patienten zijn hulp verleend, 
brengen immer weer zegen en ook de 
kracht het lot te d.ragen. 

Majoor en mevr. Brandt . 

schillende Hotels oprecht dank te 
zeggen voor de gastvrijheid aan onze 
gasten betoond. U heeft daardqor 
velen in staat gesteld zich naar geest 
en lichaam te verkwikken en in het 
koele Bandoeng nieuwe kracht op te 
doen voor den arbeid, die wacht. Moge 
aan U allen de belofte Gods vervuld 
worden : ,,Zegenende zal Ik U zege
nen !'' 

C.B. 

,, De wecdd vooe ~ " - Veld
tocht in. de ~&CJ,. 

Lt.-Kolonel Marpurg heeft geduren
de de ruim 14 dagen, die hij in Noord
Celebes bijeenkomsten leidde in ver
band met dezen Veldtocht, alle posten 
bezocht en ruim 9300 mensch.en bereikt 
met zijn boodschap. Vierhonderd vier 
en tachtig zielen zochten den Heer. Wrj 
prijzen God voor deze zegem·ijke over
winning in de Minahasa ! 

Het pas geopende Kinderhuis te Koendoer. 
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"7n'.\ E wereld rnet al haar sm dI I 
7..1.!;j en problernen en zonde, 
wacht op mannen en vrouwen, 
die bereid zijn uit liefde tot 
Christus de boodschap van Ver
lossing uit te dragen. 

• ,Z IJ mag niet tevergeefs wach-
ten ! Over de gansche aarde, 

in elk land, waar de LegervlaP, 
wappert, is onze Veldtocht in vol
len gang en worden zielen aan 
Satans macht ontrukt. 

• 3J N Korea bracht ee.n bekeer-
ling zijn geheele gezin, be

staande uit negen personen, tot 
Christus. Na een van de bijeen
komsten vroeg hij den bevelvoe
rend officier van het' korps m 2c 
naar zijn huis te kornen. 

Daar werden de drie afgoden . 
die rneer dan 400 jaar van kind 
op kind waren aangebeden, ver
brand. Uit dank aan God, gaf hij 
het geld, wat ,anders voor deze 
afgoden gebruikt werd, aan zijn 
korps, orn de zaal te laten ver
grooten. 

a 
3J N Singapore gaat de arbeid 

flink vooruit. V ooral de open
lucht-samenkomsten zijn zeer ge
zegend. Op een Zondagmiddag 
knielden bij de vlag in een <lier 
bijeenkomsten een Europeaan en 
Chinees tezamen neer om · God 
te zoeken. 

• 3J N Port-Said zal binnenkort on-
ze Vlag ontplooid worden. 

Twee officieren, die jaren lang in 
Canada hebben gewerkt, zijn 
voor dezen pioniers-ar be id aange
steld. Moge God hun pogingen 
zegenen ! 

il 

?{ AP AN heeft juist het feit her
;JJ dacht, dat het Leger des Heils 
40 jaar geleden zijn arbeid begon 
in dat land. Voor een vergadering 
van 2000 menschen, spraken Mr. 
Furni Goto, de Imperial Minister 
voor ,,Horne Affairs" en Mr: 
Daikichiro Tagawa, President 
van de Meiji Gakuin, een warm 
woord voor al wat in deze 40 jaar 
werd gedaan. 

~ 

t 
Commissioner Charles Jeffries. 

Commissioner Ch. Jeffries. 

Geheel onverwachts bereikte ons het 
bericht, dat Commissioner Jeffries be
vorderd · was tot Heer lijkheid op 71-
jarigen leeftijd. 

De Commissioner begon zijn loop
baan als officier van bet Leger des 
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WAT ZIJ BETEEKENT. 

A LLE moeders, wier kinderen ar
beiden als officier in het Leger des 

Heils, of wier kinderen als officier 
werden bevorderd tot Heerlijkheid, 
zullen in de toekomst gerechtigd zijn 
een ster te dragen voor elken zoon of 
iedere dochter, die in het Leger zijn 
of haar roeping als officier volgde. Het 
is een kleine zilveren ster op een blauw 
veld, ,terwijl aan haar, die deze ster 
ontvang,en tevens een Certificaat van 
lidmaatschap wordt gegeven. De Ter
ritoriaal Kommandant van het land, 
waar de officieren vanllaan komen, 
onverschillig, waar zij momenteel ar
beiden, zal deze sterren uitreiken. 

Moeders, wier kinderen tot Heer
lijkheid werden bevorderd, zullen bo
vengenoemde ster verwisselen voor 
een zilveren ster op een veld van goud. 

Het is de wensch van de Generaal, 
dat het lidmaatschap van deze Orde 
beschouwd zal worden, als een erken
ning door de Leiders van het Leger des 
Heils, voor alles, wat het Leger ver
schuldigd is en te danken heeft aan de 

VREUGDE 
IN 

moeders, die haar kinderen opvoedden 
en als een waardeering van de zelf
verloochening, waarmee zij haar kin
deren afstonden voor den strijd tegen 
zonde en leed. 

HOE ZIJ ONTSTOND. 

W aarom de Generaal deze Or de in 
het leven riep, wordt wellicht ge
vraagd? Hieronder volgt, wat de Ge
neraal er · zelf over zegt. 

,,- De gedachte eraan werd geboren 
. gedurende de stille uren van een 
nacht, toen voor mijn geest de gestalte 
terugkwarn van een jongen, sterken 
man, een officier rnet wien ik <lien 
morgen een onderhoud had gehad. 

Hij was een breedgeschouderde, 
lange man, met een open en helderen 
blik. Hij vertelde rnij over zijn moeder, 

. een weduwe, die ofschoon zij nog de 
zorg had voor drie kleine meisjes, toch 
haar jongen niet had willen terughou
den van zijn roeping als officier van 
het Leger des Heils. Hij vertelde mij : 
,,Bij elk woord van waardeering over 
mijn arbeid tot mij gesproken, heb ik 

SMART 

I_ HET MUZIEKKORPS VAN SEMAROENG. 

Heils in 1883 en was een der eerste 
officieren, die uitgezonden werden 
naar Australie, waar hij vooral het 
jeugdwerk tot grooten bloei bracht. 

Onder de verschillende aanstellin
gen, die hij in later jaren vervulde, 
was ook die van Territoriaal Kornrnan
dant voor China en Leider van de In
ternationale Kweekscholen te Londen, 
terwijl hij de laatste jaren de Kom
mandant was van het Britsche Terri
torie. 

In September van het vorige jaar 
legde hij deze positie neer orn voor zijn 
terugtreden uit den actieven dienst 
nog een tournee te houden van geeste
lijke sarnenkomsten door Amerika, 
Australie en Nieuw-Zeeland. Midden 
uit deze campagne in de Vereenigde 
Staten is hij opgeroepen tot hooger 
Dienst en is zijn arbeid hier op aarde 
beeindigd. De rapporten over de laat
ste bijeenkomsten, die hij leidde ver
tellen van den grooten zegen, dien hij 
bracht in zijn sarnenkornsten en van 
de velen, die •hij op zijn laatste reis 
voor Zijn Meester mocht winnen. 

(De laatste En!Jelsche Strijdkreet meldt 
juist, dat de Commissioner op 18 J a..nua..ri ofji
cieel uit den actieven dienst trad). 

Z uster C. von Griesheim 
Bandoeng I. 

Tante Cor ( onder <lien naarn was 
zuster von Griesheim alom bekend) 
is er niet meer ! Plotseling is zij van 
ons heengegaan. Bepaald ziek of bed
legerig was ze niet. Haar bedoeling, 
heel haar leven lang, was, het anderen 
zoo rnin mogelijk lastig te maken, doch 
ten laatste moest ze toch toegeven en 
wat rust nernen, omdat zij niet rneer 
kon. Daarom zagen wij haar sinds een 
maand niet meer in de meetings of den 
Gezinsbond. En zoo vond ik haar, als 
ik haar opzocht thuis, liggend op de 
bank ijverig bezig rnet een handwerkje. 
Wat kon ze tooveren met de naald ! 
Menig handwerkje heeft ze gemaakt 
voor den Gezinsbond of voor deze of 
gene jarige, want zij had een uitge
breiiden kring van vrienden. 

Haar laatste werk ten bate van on
zen Bond, ontving rnevr. Majoor 
Schulz, onze penningmeesteresse, drie 
dagen na haar heengaan. 

Nu liggen die ijverige handen stil; 
nu rust zij uit van haren arbeid. Wat 
was zij voor ons allen tot grooten ze
gen ! Hoe kon zij meeleven in aller lief 

in mijn hart gezegd : ,,Moeder, dit 
woord komt U toe". Toen ik bevorderd 
werd tot Adjudant heb ik gezegd: 
,,Moeder, deze zilvere'n ster kornt U 
toe," ( officieren, qie dezen rang hebben 
dragen een ,,S" met een zilveten ster). 
De onsterfelijke zielen, die God mij de 
vreugde gaf den weg te wijzen uit el
lende en duisternis tot vrede en licht, 
zullen juweelen zijn aan uw kroon." 

Dus - hij heeft zijn moeder niet 
vergeten, dacht ik. Hij heeft een lieve 
vrouw en een lieven jongen, gaat op 
in zijn werk, maar de zelfverlooche
ning van zijn moeder vergeten, heeft 
hij niet. En toen zijn gezicht, de oogen 
gevuld rnet een traan van dankbaar
heid, mij voor den geest kwam, zag ik 
de lange rij moeders, die zich eenzel£de 
opoffering getroost hadden en uit <lat 
visioen is de Orde van de Zilveren Ster 
geboren ! 

Ik geloof, dat het dragen van deze 
kleine ster, de moeders zal helpen 
01µ nooit haar kinderen terug te 
nemen van het altaar des Heeren en 
indien zij kunnen nog andere te geven 
voor den dienst in het koninkrijk 
Gods!" 

D it hie st als ?ijn 1koning 
3Je?us', on?cn ~ee ? 

mqa1c brcngt als Zijn f)elpcr 
~cm 't berloorne weer? 

1!lmlie bcr?aaht be werelb, 
mart bes bijanbs macbt. 

<ten trekt op ten strijl:Je 
1ht bes ~ecrcn kradJt? 

ftiet boor kroon of palmtalt, 
ftiet boor rocm of naam, 

~effcn wij bet strijblleb 
:flllct i!ijn leger aan, 

;f!fl'aar ombat uit lieli:Jc 
~ij hocbt ?Onbaars btij, 

~oet, wic ([.f]ristns' naam nocmt. 
~taan aan 's ~ecrrn ?ii. 

mot ben strijb ucroepen 
lf n bet pelgrimslanb, 

~ls solbaat bcrhorcn 
19oor bes ~ceren banb, 

JLaat ons niet brrhoelrn, 
:ffflaar getrciuw en rein 

1f n l:Jcn bienst bes J{onings 
110app're strijbers ?iin. 

,,Tante Cor." 

en leed en hoe betreurde zij het, dat zij 
niet meer kon doen. Maar wie bij haar 
kwarn met zorg en moeite, ging rijk 
gezegend huiswaarts. Haar priester
hart droeg alles op aan haar Reiland. 

Ik heb het voorrecht gehad dat God
gewijde leven van nabij te kennen. 
Negen jaar lang hebben wij als soldaat 
van Bandoeng I , zij aan zij gestreden. 
Altijd waren wij samen, zoodat wij 
om onze vriendschap David en Jona
than genoemd werden. Thans is Jona
than ingelijfd bij het ov~rwinnende 
leger. 

(pag. 7 kol. 4). 

I 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderd tot Heei·lijkhcid. 

COMMISSIONER CHAS. JEFFRIES, die 
in opleiding kwam vanuit Whitechapel, 
Engeland, in 1883, op 3 Fcbruari 1936. 

HENRY W. MAPP 
CHEF VAN DEN STAF. 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Overplaatsingen. 

Majoor E. Petterson naar Hulpziekenhuis, 
Pelantoengan. 

J. W. De Groot 
Kommandant. 

Bandoeng, 22 Februari 1936. 

ALGEMEENE ORDER. 

In ver band met de Zelfver looche
nigs-Aan vrage, die op 1 April aan
vangt, mogen geen bijzondere kollek
ten georganiseerd worden, anders clan 
ten bate van de Z. V. Aanvrage. Deze 
Order geldt van 1 April tot eind Juni. 
Zeker willen alle officieren hiermede 
wel rekening houden. 

a 

c a 

a c 

D 

J. W. DE GROOT 
Kommandant. 

a 

c a 

D a 

a 

Majoor M. Harvey. 

GOEDE REIS! 

Het is ons een behoefte bij het ver
trek van Majoor Harvey, haar behalve 
een hartelijk: ,,Goede reis !" ook nog 
een woord van dank en waardeering 
mee te geven, nu zij Ned.-Indie waar
schijnlijk voor goed gaat verlaten en 
haar welverdiende rust gaat genieten 
in haar vaderland, Engeland. 

In Juni 1911 kwam Kapiteine Har
vey naar Java om als verpleegster haar 
krachten te wijden aan de armen en 
ongelukkigen van dit land. In den loop 
van de vijf en twintig jaren, die sinds
dien voorbij gingen, is zij onafgebroken 
in dezen lief dedienst be zig geweest. 
Wij vinden haar voetsporen op alle 
vier Lepra-kolonies, waar zij korteren 
of langeren tijd arbeidde. Vooral ook 
op Pelantoengan wordt haar in en uit
gaan ondcr de patienten met groote 
lief de herdacht. 

De Wijkverpleging in de Buitenge
westen was ook voor eenigen tijd haar 
aanstelling. In Makassar was het, dat 
ongeveer anderhalf jaar geleden, haar 
het ongeval overkwam, waardoor zij 
langen tijd aan het rustbed gekluisterd 
was en het loopen haar moeilijk viel. 
De Heer heeft echter alles wel gemaakt 
en gaf haar de vreugde de laatste 
maanden van haar zijn in Indic nog te 
kunnen werken op Boegangan, voor 
haar ook bekend terrein. 

Eenvoudig en rustig, met cen sterk 
vertrouwen op God en een blijmoe
digen geest, is de Majoor haar weg 
gegaan en nu zij naar haar land terug
keert, laat zij een lichtend spoor na 
voor allen, die met haar in aanraking 
kwamen. Moge Gods zegen verder op 
haar rusten ! 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

~· 
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HEEL D' AARD VOOR GOD! 

Heel d'aard voor God! Heel d'a'.trd voor God! 
!Viets anders kan voldoen den hanger van mijn ziel ! 
Ik zie verlaten kind'ren, ik zie den tranenvloed 
Van oogen, eens zoo vroolijk, nu dof en zonde1· gloed. 
Ik zie de smart en zond.e van hen, die zijn in duisternis, 
Jk zie in ve1:re landen verstoot'nen hong'rend. gaan, 
Ma'Xr aanschouw ginds een Kruis-Golgotha, Golgotha! 

'k Geef mij geheel - ik wil doen mijn deel! 

De Kommandant is zeer druk geweest 
gedurende de afgeloopen maand. Hij heeft 
inspectiereizen gedaan en samenkomsten 
geleid en was in Soerabaja aanwezig ter 
begroeting van Lt.-Commissioner Baugh, 
met wien hij verschillende inrichtingen hee:ft 
J:ezichtigd. Meer bijzonderheden hierover op 
pag 3. Na aankomst te Bandoeng leidde de 
Kommandant de welkomstsamenkomst van 
den Commissioner. 

De voorbereidingen voor het Congres zijn 
door onzen Leider met aandacht gevolgd. 

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal 
heeft den Kommandant in particuliere au
dientie ontvangen. Gesproken werd over 
verschillende zaken, den Legerarbeid betref
fende. 

Mevrouw Kommandant De Groot heeft den 
Kommandant op verscheidene van zijn reizen 
vergezeld. Ook zij heeft in verschillende 
inrichtingen inspecties verricht. 

Lt.-c;ommissioner Baugh had een goede 
welkomstsamenkomst. Zijn woorden kwamen 
tot ons als een verfrisschende wind en we 
voelden, dat hij ons een broeder was, iemand, 
die n,iet alleen was gekomen om de Iinancien 
te inspecteeren, maar ook om ons geestelijk 
te helpen. Zeer zeker zal hij ons tot zegen 
zijn gedurende het Congres. De Commissio
ner is zijn arbeid op het Hoofdkwartier in 
ernst begonnen en de financieele problem.en 
worden door hem onder de oogen gezien. 
Lt.-Commissioner Baugh, zoowel als de 
financieele staf, vertoeven dezer dagen heel 
wat extra uren op het kantoor. 

De orde van de Zilveren Ster. 

Zoo heet de Or<le, die ooor Generaal 
Evangeline Booth in 1930 in de Vereenigde 
Staten van Amerika is gesticht en thans over 

. .._..,, ....... , 

Generaal E. C. Booth. 

de geheele wereld wordt ingevoerd, in ver
band met den ,,Wereld voor God"-Veldtocht. 
Elders in dit nummer vindt U meer over dit 
onderwerp en belangstellenden verwijzen wij 
daarnaar. 

Vertrekkende officieren. 
Op 19 Februari zijn Kapitein en mevrouw 

Hondelink met het m.s. ,,Indrapoera" naa1· 
Europa vertrokken. Op 4 Maart zullen de 
Majoors Harvey en Olsvik, Adjudante An
dersson en Kapitein en mevrouw Mason met 
het m.s. ,,Marnix van St. Aldegonde" naar 
hun vaderland vertrekken. Mogen onze mak
kers een veilige overtocht en behouden aan. 
komst hebben ! Wij wenschen hun een pret
tig verlof. 

Kolonel G. Davis. 
De Kolonel is thans gearriveerd in Ned.

Indie en we vernemen, dat hij goede meetings 
heeft gehad in Batavia. Er was veel belang
stelling en de Kolonel sprak met geestdrift 
en bezieling. Hij is een ervaren officier en 
ongetwijfeld zal zijn woord ons zegen brengen. 
Vocr de Kolonel hier kwam heeft hij andere 
landen bezocht, voor het houden van Opwek
kingssamenkomsten, die rijk gezegend waren; 
vooral in Hongkong, waar in twee bijeen
komsten honderd zielen werden bekeerd. Dit 
was een groote aanmoediging voor Brigadier 
Samson, den Bevelvoerend officier voor 
Zuid-China. 

Zelfverl<><>chenings-Aanvrage. 
De Kommandant heeft besloten, dat de 

Zelh .?rloochenings-Aanvrage zal beginnen 
op L April en dat de Altaardienst gehouden 
:>:..tl worden op Zondag 3 Mei. Wij vertrouwen, 
dat onze makkers en vrienden evenais vorige 
jaren hun best zullen doen om deze poging 
welslagend te doen zijn. De zendingsarbeid 
heeft steun noodig en wij roepen Uw aller 
hulp en medewerking in. 

- .... .- ......... 

GOEDE TIJDING UIT SIANTAR 
DE KOMMANDANT OP BEZOEK. '• 

,.,.,., ..... "''' Po()'Vw• .. .,.. 
~~~ID~'\iiIND September 1935 werd door 

Adjudant en mevrouw Hansen 
de Leger des Heils-arbeid in 
Siantar geopend. Vele moeilijk
heden waren er in het begin te 
overwinnen, maar langzamer

hand ging het vooruit. 
De samenkomsten werden steeds beter be

zocht, m.en begon onze werkwijze en bood
schap te begrijpen en toen dan ook, nog maar 
kort na de opening de Kommandant reeds 
een bezoek bracht, was er enorme belang
stelling en kwamen de eerste 6 personen tot 
overgave, terwijl er nadien bijna geen bij
eenkomst voorbijging, of wij mochten met 
berouwhebbenden aan de Zondaarsbank 
bidden. 

Door vijftig kinderen wordt geregeld de 
Zondagsschool bezocht en in drie talen wordt 
hun uit den Bijbel verteld, terwijl een aan
tal flinke jongens bezig is, zich voor te be
reiden Padvinder te worden. 

Vol geloo.f werd het nieuwe jaar begonnen 
en wat een verrassing was het, toen wij 
hoorden, dat de Kommandant op Zondag
avond 19 J anuari in Siantar zou komen om 
een bijeenkomst te leiden. 

De eigen zaal zou ditmaal worden gebruikt. 
Wij leenden extra stoelen en banken en de 
belangstelling was overweldigend. De Kom
mandant was vergezeld van de Majoors 
Bridson, Walo en Engstrom. De eerste leidde 

... w .. t .. .-
het openingslied, Majoor Walo ging voor in 
gebed, toen stond de Kommandant op om te 
spreken. Men voelde het, er was contact tus
schen den spreker en het publiek en toen dz 
Komrnandant ertoe overging de eerste 8 
recruten van Siantar in te zegenen, was 
een ieder ontroerd over de plechtige wijze, 
waarop dit geschiedde. 

Natuurlijk liet de Kommandant ook ,,0 
sjoekoer" zingen, het koor, dat men door ge
heel Siantar hoort fluiten of zingen. Majoor 
Walo kreeg gelegenheid een van haar mooie 
solo's te lat~ ;h.ooren. Daarna hield de 
Kommandant zijn Bijbeltoespraak, vertaald 
dcor Adjudant Hansen. 

De Evangelie-waarheden werden op dui
delijke wijze naar voren gebracht en onmid
d.ellijk als er gevraagd wordt, wie, ziende op 

het kruis van Jezus Christus, verlossing van 
zonde wil ontvangen, is daar een Chineesch 
onderwijzer, die de hand opsteekt en naar 
voren komt, gevolgd door vijf andere jonge 
mannen. Als de bijeenkomst gesloten wordt, 
blijft iedereen zitten en er wordt zoo geest
driftig gezongen en ,,Halleluja" geroepen, dat 
dt• Kornmandant slechts met moeite weg kan 
komen. In Gods kracht gaat het Leger des 
Heils in Siantar voorwaarts met geloof voor 
groote dingen in de toekomst ! 

R.G. 

I KO:VIENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant J. W. De Groot. 
18 Maart Batavia. 
23 Tega!. 
24 Pekalongan. 
25 ,, Cheribon. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel. 
19 Maart Bandoeng I. 

Kolonel 
1 Maart 
2 
3 
4 
5 

G. Davis. 
Soerabaja II en III. 
Soerabaja I en Semaroeng. 
l\1alang en Toeren. 
Blitar. 
Djokja. 

Lt.-Kolonel A. E. Marpurg. 
1 - 9 Maart Midden-Celebes. 

10 Makassar. 

De .. Wereld \'Gor God'" -Veldtocht. 
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\Ve ontvangen goede berichten uit verschil
lende deelen van het Territorie. Wat het 
beste is, zielen worden bekeerd. Een rappor
tj e, dat wij juist van het Statistiek-Depar
tement ontvingen. toont aan, dat sinds de 
Veldtocht begon, 2347 volwassenen tot den 
Heer zijn gekomen en 359 jongelieden. Wij 
prijzen God voor Zijn zegen en wij gaan voort 
om het Evangelie te brengen aan hen, die 
nog in duisternis !even. 

Welkom terug. 

Het is ons een vreugde enkele officieren 
te verwelkomen, die weer naar hun oude 
arbeidsveld terufkeeren. Wanneer deze aan
teekeningen gelezen worden, zijn de Adju
dantes Wilson en Robinson gearriveerd. Ma
joor en mevrouw Loois en Adjudant en me
vrouw Lorier mogen we op 12 Maart in Ba
tavia verwachten. Ook Adjudante Brouwer en 
haar vader, Lt.-Kolonel Brouwer, zullen wij 
weldra weer in ons midden zien. Wij hopen. 
dat deze makkers een gezegenden tijd heb
ben gehad en met vernieuwde krachten weer 
tot ons terugkeeren. 

Onze zieken. 

Het is met blijdschap, dat wij kunnen mel
den, dat Majoor Palm weer hersteld is en 
naar haar aanstelling in Toeren kon terug
keeren. Daarentegen moest Adjudante Both 
aan de ziekenlijst worden toegevoegd. Me
vrouw Adjudant Nyheim ligt momenteel in 
het ziekenhuis te Semarang. Ook mevrouw 
Kapitein de Jonge moest eenigen tijd in het 
ziekenhuis verblijven. Moge de Heer Zijn 
genezende hand leggen op deze makkers ! 

Majoor G. Hermes heeft ons verzocht door 
middel van de Strijdkreet alle kameraden en 
vrienden te danken voor hun belangstelling 
met zijn 25-jarig jubileum als officier. 
De Majoor heeft Een prettigen dag gehad 
en aan medeleven heeft het hem niet ont
broken. 

Huwelijksklokken. 

De Kommandant zal op 27 Februari de 
huwelijksinzegening leiden van de Kapiteins 
Doelah, terwijl Adjudant Ramaker op 8 
April het huwelijk zal inzegenen van de 
Kapiteins Luitjes-Sikking. Moge ·s Heeren 
zegen op deze verbintenissen rusten. 

Hartelijke gelukwenschen aan Kapitein en 
mevrouw Lippe met de geboorte van hun 
zoon ! Moge hij tot eer van God en groote 
vreugde van zijn ouders opgroeien ! 

(Vervolg van pag. 6, kol. 4). 

Wij zullen, haar voorbeeld volgend 
blijven strijden, trachtend zoo te wan
delen als zij deed. Haar laatste woord 
was. ,,Uw wil geschiede !" 

Wat moet ik nog meer zeggen ? Haar 
heengaan heeft een ledige plaats ach
terg2laten in menig hart, in het huis 
van haar zuster, in ans Korps. De Ge
denkdienst onder lei<ling van mevrouw 
Lt. Kolonel Ridsdel was een sprekend 
bewijs van datgene, wat ze voor ons 
was. De groote belangstelling in het 
sterfhuis en op de begraafplaats toonde 
aan, hoeveel lief de zij verspreid en 
daardoor gewonnen had. Op Leger-' 
•vijze brachten wij haa.r ter ruste. Een 
echt Koningskind ! Zoo kan alleen 
iemand herdacht warden, die wandel
de met God. Wij roepen elkander : 
,,Tot weerziens !" toe. 

Maryke M. 
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J}ot cen ongeloobig <tCf)mees 
op (§ob Irerbe \Jcrtroutuen ! 

E NKELE jaren geleden stond hij nog 
scherp en critisch tegenover de Christe

nen. ,,Het is niet de moeite waard zich druk 
om hen te maken ; het zijn allemaal bedrie
gers". zoo redeneerde hij. ,,Liever maar on
verschillig blijven voor allen godsdienst.'' 

Geld had hij genoeg en mochten kwad:= d3. 
gen komen - welnu, dan kon hij werken, 
want hij was sterk en gezond, dacht hij 

tot op den dag, dat de crisis kwam. 
Steeds meer gingen de zaken achteruit en 

dagen van zorg en moeite werden zijn deel. 
W aar hulp te vinden, waar troost? Geld 
was er niet meer, in vermakelijkheden vond 
hij geen rust voor de ziel. Toen begon hij 
anders te denken over hen, die in Christus 
hun geluk vinden! 

Hij werd getrokken door onze samenkom
sten, werd een trouw bezoeker, zong onze 
liederen en langzamerhand begon Gods 
Geest tot hem te spreken. Na veel tegenstand 
gai hij zich gewonnen en knielde neer aan 
den voet van het kruis. Dat was een blijde 
dag en de verandering in zijn leven was 
spoedig te zien ! 

Op een keer bezocht ik hem in zijn toko. 
Hij had juist de balans opgemaakt en die 
stond erg slecht. Er bleef hem niets anders 
over dan naar een kleinere woning te verhui
zen en te trachten werk te vinden om voor 
zijn vrouw en drie kinderen te kunnen zor
gen. Dag aan dag brachten wij de zaak in het 
gebed voor God. Na eenigen tijd kwam een 
vriend op bezoek en vertelde, dat er '3en 
plaats als kassier open was. doch - er moest 
een borgsom van f 1000.- gestort word:=n. 
Die bezat hij niet en leenen wi1de hij ook 

niet. 

De makkers van het korps moedigden hem 
aan toch te gaan soliciteeren, en de zaak in 
Gods hand te leggen. Hij ging den volgenden 
dag. 

Nadat de chef hem enkele vragen gesteld 
had, zei hij: ,,Wanneer zoudt U kunnen be
ginnen ?" ,,Allereerst moet ik zeggen, dat 
ik geen borgsom kan storten", was het ant
woord, ,,maar ik ben een Christen en bet 
Leger des Heils wil U alle inlichtingen ge 
ven. Ik vertrouw op God; Hij is mij een 
Uithelper." 

,,Geed", zei de chef, gaat U zitten en 
begin dadelijk met Uw nieuwe werk ! " Hij 
kwam stralend thuis! God had onze gebeden 
verhoord: hij was aangenomen en zonder 
borgsom! 

Nu werkt deze jonge man reeds 6 maanden 
en is een gelukkige heilssoldaat van Batavia 

II! 

,,Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft 
......... daarom is het hem tot rechtvaardig
heid gerekend . ., Rom. 4 : 18- 20. 

M. C. L. 

11911~EN jonge man, oorzaak van 
!iJ veel zorg voor zijn ouders, 

kwam op zekeren avond bij 
zijn vader en zeide: ,,Vader, 
ik kan den godsd ienst, dien U 

en moeder bezitten, niet aannemen; die is 
niet te rijmen met de moderne ontwikkeling. 
Ik heh echter over uw raad nagedacht en ik 
wensch een goed, rein leven te leiden ; als 
u mij kunt zeggen, hoe ik dat k an doen, zon
der te gelooven in de Goddelijkheid van 
Jezus en zonder gebed, zal ik het probeeren." 

De vader antwoordde: ,,Mijn zoon, ik weet 
niets anders, waardoor een mensch sterk kan 
blijven en zijn ]even gelukkig kan maken, 
dan het bezit van den godsdienst van Jezus, 
maar ik zal er eens over denken, en het je 
dan zoo spoedig mogelijk vertellen." 

Den geheelen nacht dacht de vader er 
over na en bad over de zaak. 

·s Morgens gaf hij zijn zoon den vo1genden 

raad. 

,,Telkens als je vandaag moppert, schrijf 
je bet op." 

,,Telkens als je onwaarheid spreekt, schrijf 
je het op." 

,,Telkens als je vloekt, schrijf je bet op." 

,,Telkens als je een sigaret rookt, schrijf 
je het op.'' 

S T R IJ D K R E E T 
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Het eerste Korps in deze Divi.sie, dat onze 
Hollandsch-Amerikaansche gast bezocht was 
POERWOREDJO. De boodschap van de 

Generaal werd met vreugde ontvangen en 
de belofte om haar in onze gebeden te 
gedenken, werd spontaan gegeven. Zeven 
makkers kwamen naar voren om zich den 
Heer te wijden. 

DJOKJA was daarna aan de beurt. Het 
Chineesche Clubhuis was voor deze gele
genheid gehuurd. Ondanks den stroomen
den regen was een 200tal menschen bijeen. 
Heerlijke resultaten mochten wij aan
schouwen ; onder de velen, die neerkniel
den, waren ook 27 jonge menschen. 

SOLO. Hier waren wij in het ruime huis van 
mevrouw de weduwe Tan. 

Een 180 personen, meestens Chineezen, 
hadden de uitnoodiging tot dit samenzijn 
aangenomen. Hier kon de Kolonel zijn 
boodschap in het Engelsch brengen. 

SEMARANG. De welkomstsamenkomst werd 
geleid door Kommandant De Gr.oot. Alle 
drie de korpsen waren vereenigd in de zaal 

aan de Tjitaroemlaan. De zaal was tjokvol. 
De Padvinders en bet fluitkorps van Boe
gangan moesten op den grond zitten en 
voor elke deuropening stonden tientallen 
te luisteren. Het was een zeer gezegende 
avond. Onder degenen, die naar voren 
kwamen om vrede te zoeken, was een ex
gevangene, die wegens moord 18 jaren 
gevangenisstraf had uitgediend. 

PELANTOENGAN. In de Berney-zaal waren 
zoowel de Europeesche als inheemsche 
patienten vereenigd om den Kolonel een 
warm welkom te geven. Het zingen was 
bijzonder hartelijk en het spontane lachen 
om de geestige wijze, waarop de Kolonel 
zijn woord bracht, deed ons goed. De diepe 
ernst, die daarop volgde en de drie zielen, 
die tot Jezus kwamen, bewezen, dat de 
boodschap goed begrepen was. 

KRENGSENG. Envoy Oey nam den Kolonel 
den Zaterdag, dat wij zijn Onderneming 
bezochten, mee, om de meeste der negen 
buitenposten te bezoeken. Des avonds was 
er een prachtige schare bijeen in de zaal. 
De Envoy vertaalde den Kolonel in het 
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,,Elk glas sterken drank, dat je drinkt, 
schrijf je op." 

,.Elk verkeerd plan, <lat je maakt, schrijf 
je op." 

,,Telkens als je een onvriendelijk woord 
over iemand spreekt, sch rij f je bet op." 

,,En dan, steek je 's avonds in je beste pak, 
ga naar het meisje, dat je het liefste is op 
deze wereld, toon haar, wat je hebt opge
schreven en vraag haar dan je vrouw te 
worden." 

Ga verder naar je moeder, die bijna stied, 
opdat jij zoud leven, zeg haar, hoezeer je 
haar liefhebt, laat haar zien, wat je hebt op
geschreven en vraag haar dan je te zegenen 
en haar God te danken, <lat ze je moeder is.'' 

,,Ga ook naar je zuster, overhandig haar 
je verslag, en als zij bet gelezen heeft, vraag 
haar dan om trotsch op je te zijn." 

,,En tenslotte ga je naar je kamer, spreid 
bet verslag op het bed voor je uit, en als je 
jezelf er toe geneigd gevoelt, kniel dan neer 
en vraag den Onbekenden God, het te lezen 
en je te zegenen." 

,,Mijn jongen, doe dit gedurende zeven 
dagen. Vergelijk dan ieder verslag met dat 

van den vorigen dag, en laat mij aan het 
eind van zeven dagen het resultaat zien." 

Aan het einde van den vierden <lag storm
de de jongen het kantoor van zijn vader 
binnen en sloot de deur. Met een mengeling 
van smart en vreugde op bet gelaat, riep hij 
uit: ,,Vader, ik k6n het niet! lk k6n het niet! 
Ik heh het verslag wel bijgehouden, maar ik 
kon het niet aan mijn meisje of aan Flora 
of aan moeder, of zelfs maar aan u laten le
zen. Toen leerde ik, hoe zwak ik was; daarom 
ging ik gisteravond tot God en bad. Ik moest 
bidden! Ja, vader, er moet een God zijn voor 
een jongen als ik. Ik kon het niet meer zon
der Hem stellen. Ontwikkeling alleen geeft 
geen kracht. Hij was de eenige Vriend, Die 
mij zoozeer lief had, dat ik het hem durfdc 
vertellen ! " 

,,Ja, mijn jongen", zeide de vader, zijn arm 
om de schouders van zijn zoon leggend," er 
is een God voor ieder, die vrijheid en vreugde 
in zijn leven wenscht te kennen. 

Er bestaat geen jonge man, die al het ver
keerde, dat hij elken dag doet, kan laten zien 
aan degenen, die hij 't meeste liefhceft, en 
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Javaansch, waardoor niets van de bood
schap verloren ging. Onder de veertig 
menschen, die zich den Heer overgav:=n, 
was een zeer oude vrouw van 102 jaar, die 
ter ,,elfder ure" de goede keuze deed. 

De eenige Zondag, dien de Kolonel in 
Midden-Java doorbracht, gaf hij aan 
Semarang. Des morgens een Hollandsche 
en Maleische samenkomst in het korps, 
terwijl Boegangan en het Ooglijders-Hos
pitaal ook in de vreugde mochten de:=len. 
Volle zalen, aandachtig gehoor en zi:=len 
als loon! 

OENGARAN werd bezocht op doorreis. Hier 
hield de Kolonel een . zeer gewaardeerde 
bijeenkomst voor de meisjes. Toen ging 
het naar 

AMBARAWA, waar het vol Saluut der Pad
vinders hem verwelkomde. In deze plaats 
hadden wij een der beste samenkomsten 
van de heele tournee. Geheel vrijwillig 
kwamen velen naar voren om zich aan 
Christus ' zijde te scharen. Een hunner gaf 
dadelijk na afloop der samenkomst een 
beslist getuigenis. 

MAGELANG was het laatste korps, dat be
zocht werd. Ondanks het Chineesche 
nieuwjaar en stroomenden regen, waren 
ruim honderd menschen tezamen in het 
huis van mevrouw Envoy Liem. De Kolo
nel maakte aan de hand van de geschie
denis over den gereinigden melaatsch:=, 
duidelijk, hoe wij in Christus een nieuw 
schepsel kunnen worden. Enkelen gaven 
gehoor aan de vriendelijke uitnoodiging 
om tot dien Reiland te komen. 

Toea Tonggoe. 

KLEINE LICHTEN. 

Iemand, die vele jaren dienst gedaan had 
als wachter op een vuurtoren, klom eens de 
honderden treden van zijn toren op. In de 
rechterhand had hij een spaarzamelijk bran
dend lampje en aan de linker zijn klein:=n 
jongen, die voor den eersten keer met vader 
mee naar boven mocht. 

,,Vader," liet zich op eenmaal een zwak 
stemmetje hooren, .,wat gaan we daarboven 
doen?" 

,,Wij zullen de schepelingen op de don
kere zee, die nu niet zien kunnen, waar de 
k lippen en zandbanken voor onze kust lig
gen, bijlichten, opdat zij veilig de haven 
kunnen bereiken," was het antwoord. 

Maar het zoontje blee.f verwonderd op de 
bovenste trede staan en r iep op ongeloovigen 
toon : 

,,Wilt u met dit kleine lampje heelemaal op 
zee bijlichten?" 

,,Niettegenstaande het licht maar klein is," 
sprak de vader, ,,zal het toch zijn p licht 
vervullen. Hier heh je de groote lamp. Als 
ik de kleine niet meegebracht had, waarmee 
zou ik dan de groote aansteken? En k ijk nu 
eens, hoe ver de stralen der groote lamp 
over de zee schieten. Maar veracht nu ook 
het kleine v lam metje niet, dat zijn taak 
verricht heeft door het groote licht aan te 
steken. 

Als de Heer jou bestemd heeft om maar 
een k lein licht in de wereld te zijn, wees 
jij dan maar met dit w einige getrouw e n 
wees er mede tevreden. Het zal wellicht 
menigeen, die in duisternis wandelt, t0t 
vreugde strekken, als hij op zijn donkeren 
weg een lichtje vin<lt, ook al is het 
klein, en dat kleine licht geeft m isschien 
schijnsel genoeg om hem bet p ad te toonen 
tot de volle klaarheid, die hij noodig heeft." 

toch kan voortgaan, het verkeerde te doen. 
Binnen enkele dagen zal hij trachten te zijn, 
wat hij wenscht, dat zijn beste vrienden van 
hem denken, <lat hij is, en dan zal hij be
merken, dat God de eenige Vriend is, tot 
Wien hij kan gaan, om hem zoo te docn 
worden. 

Zonden groeien in hct verbore,en, maar 
licfde verrijkt de ziel. 

Schrijf dit op!" 

* * 
Het zou goed zijn, indien elke onbekeerde, 

die <lit leest, het voorstel van dicn vader 
opvolgde. Wellicht zult ge dan den eenigen 
Vriend, die U uit den poel van zonde kan 
opheffen, gaan zoeken. Probecr het cens ! 
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