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JEZUS ZEIDE: 

.,Gij zult liefhebben 
den Heere, uwen 
God, met geheel uw 
hart, en met geheel 
uwe ziel, en met 
geheel uw verstand. 

Dit is het eerste en 
het groote gebod. En 
het tweede, aan dit 
gelijk, is: 

Gij zult uwen naaste 
liefhebben als uzel~ 
ven." 

GENERAAL Evangeline Booth 
schreef kortgeleden' in een bro
chure, betrekking hebbende op 

de Zelfverloochenings-aanvrage in 
Engeland, het volgende : 

,,Het heeft geen nut te preeken tot 
een man, die honger heeft." 

,,Een zeer eminent man, d ie een 
hooge kerkelijke waardigheid bekleed
de, zeide onlangs, dat hij het Leger 
des Heils liefhad, omdat het zich ten 
dienste stelde van de menschheid in 
den N aam van J ezus. 

Dit is het doel geweest van het Le
ger, immer sinds mijn vader onze Or
ganisatie stichtte. Met een bijzondere 
geestelijke visie, we)ke een zijner meest 
grootsche kenmerken was, verklaar
de hij, dat het geen nut had het 
Evangelie te predi#:.en tot een hongerig 
mensch. 

Deze waarheid wordt ook nog 
hedentendage ten volle erkend, want 
er wordt algemeen in toegestemd, dat 
zelfs de geringste ontwikkeling in 

Wij 

zijn 

baar 

voor 

uw 

hulp ! 

geestelijk opzicht samen moet gaan 
met een poging om verlichting te 
brengen in den grooten maatschappe
lijken nood der minst bedeelden onzer 
medemenschen." 

Tot zoover de Generaal. De op
dracht, die William Booth, de Stichter 
van het Leger des Heils, gaf en naliet 
aan al zijn officieren en soldaten om 
de hongerigen te voeden, de naakten 
te kleeden, de verworpenen en uit
gestootenen te verzorgen en lief te 
he'bben, de dakloozen een tehuis te 
geven, de melaatschen bij te staan en 
den gevangenen een broeder te zijn, 
kwam voort uit zijn gehoorzaarnheid 
aan het bevel van onzen grooten 
Meester, Jezus Christus, die ons het 
GROOTE GEBOD gaf : 

,,Gij zult uwen naaste liefhebben aJs 
uzelven." 

* ** In Nederlandsch-Indie zoowel als in 
alle andere der 93 landen en kolonien 
waar onze Organisatiearbeidt, vindt het 
Leger des Heils den naaste langs den 
grooten heirweg van het leven. N og 
dagelijks moet olie gegoten worden in 
de wonden en vaak niet alleen in licha
melijke wonden. Al de lezers van onze 
Strijdkreet mogen in de eerstkomende 
maanden gedurende onze jaarlijksche 
Zelfverloochenings-Aanvrage helpen 
en ons door hun gaven in staat stellen 
hier op onze eigen eilanden de wonden 
te verbinden en het leed van harte
wonden te verzachten. W:ij geven een 
enkelen greep uit vele honderden voor
beelden, die ter illustratie van onzen 
veelomvattenden arbeid zouden kun
nen worden gegeven. 

* ** Toen het bekend werd, dat Kashmir 
en zijn moeder leproos waren, dreven 
de dorpelingen hen buiten de dessa. 
Een medelijdend familielid bracht 
iederen morgen wat voedsel onder een 
bepaalden boom in de rimboe, (het 

Stcdidl,e,k <Wee 1916 
fle~W,,-1Fidie. 

Officieren ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Korpsen .. .. ................................. .. 

Soldaten, recruten en 

volgelingen ....... , ..... .. .. .. .... . . . .... . . 
Maatschappelijke instellingen 

* ** 
In de zeven tehuizen voor kinderen 

en meisjes werden 
kinderen verpleegd ..... .. ...... ....... . 

In het Ooglijders-Hospitaal te Sema-
rang werden ............ . ....... . ....... .. 

patienten opgenomen ; totaal ver-· 
pleegdagen : ............... .. ............. . 

In het Vrouwen- en Kinderzieken-
huis te Soerabaja ........ . ............ .. 

patienten opgenomen ; totaal ver-
pleegdagen ....... . ................. ... ... .. 

Baby's geboren: ................. ... ..... .. 
In de Hulp-ziekenhuizen te Pelan

toengan, Toeren en Makassar aan-
tal patienten opgenomen : ........... . 

Totaal aantal verpleegdagen : . . ... .. . . 
In de vier Leprozerien, die onder ons 

heheer staan werden verpleegd ... 
patienten met totaal verpleegdagen: 
In onze inrichtingen voor behoeftige 

inlanders te Boegangan, aantal 
verpleegden opgenomen ............ . 

totaal verpleegdagen : .... .. ......... .... . 
~e Kasijan, residentie Besoeki, 

verpleegden ............. .... ........ . .. .. 
totaal verpleegdagen : .. . .. .. ...... .... . .. 
In de 16 poliklinieken werd hulp 

verleend aan . ... . . . ...... . . . ... . . . . . . .. .. . 
personen, d.w.z. per dag ....... .. . .. 

In de tehuizen voor Crisis-werk
loozen, waaronder de Werkcen
trale te Bandoeng, werden 
personen opgenomen ....... .. .. ..... . . 

Op de Landbouwkolonie te Kala
wara, Midden-Celebes, is het aan-
tal kolonisten ... . .. ... .. . . . ... . ... . .... .. . 
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gebeurde in Sumatra) 
waar zij samen ver blijf 
hielden en de zieke 
vrouw kroop dan moei
zaam er heen om het te 
halen. Twee achtereen
volgende dagen bleef h et 
eten onaangeroerd. Men. 
ging zoeken en daar vond 
men den kleinen jongen 
alleen bij het stoff elijk 
overschot van zijn moe
der. W ezenloos, versuft 
zat hij er bij. Een politie
agent ,,dreef" hem naar 
onze kolonie. Eenige da
gen later had u hem 
kunnen zien, bezig met 
een anderen kleinen pa
tient om papieren bootjes 
te maken, die ze teza
men op de rivier lieten 
drijven. Deze laatste jon
gen was gevonden in een 
oude cano, ineengehurkt 
met misvormde beenen.. 
Door zorgvuldige ver
pleging onzer officieren 
is hij nu in staat t e loo
pen met behulp van 

• krukken. Beide jongens 
zijn nu gelukkig - hoewel melaatsch. 

* ** Zucht naar avontuur en gebrek aan 
ouderliefde en goede opvoeding, waren 
oorzaak, dat C.H. reeds jong in een 
opvoedingsgesticht terecht kwam. Toen 
hij na enkele jaren de inrichting verliet 
en een betrekking vond, trof hij , helaas,. 
in zijn werkgever een weinig humaan 
mensch, die hem dadelijk bij een eer
ste zeer gering vergrijp, in handen 
va~ de politie stelde. Een verstandig 
rechter, die den jongen een kans wilde 
geven, vertrouwde hem toe aan een 
onzer Reclasseerings-brigades. Hij ging 
naar een Landbouwkolonie, waar hij 
als tuinbaas een hem passenden 
werkkring vond. Hij deed erg zijn best 
en galf a1le reden tot tevredenheid.. 
Toen hij terugkeerde in de maatschap
pij, zonder het stempel van ,,ex
gevangene" was hij een nieuw mensch,. 
met een vernieuwd hart en nieuwe 
idealen ! 

* ** Nog een andere illustratie op pag. 3 kol. 4. 

Aankomst 
van een 
nieuwe 
patient 



2 S T R IJ D K R E E T ... 

Bronnen fangs den Levensweg 
door mevrouw DE GROOT. 

water gezet. Onze geestelijke erva
ringen zijn een gevolg van zekere 
geestelijke wetten. Geen willekeurig
heid hier ! Hoe nauwkeurig werken 
toch de wetten der physische wereld, 
waarom zou dan in het zieleleven niet 
alles even precies en betrouwbaar 
gaan? 

H ET boek Ezechiel is rijk aan 
be el den, gelijkenissen en sym -
bolische handelingen, welke als 

wegwijzers zijn voor ons geestelijk 
leven. Ofschoon zij in de eerste plaats 
op Israel, het door God verkoren volk 
betrekking hebben, mogen wij toch de 
diepe waiarheden, welke er aan ten 
grondslag liggen op het innerlijk leven 
van elk mensch afzonderlijk toepas
sen. In het leven van elk volk weer
spiegelt zich dikwijls datgene, wat ieder 
mensch individueel doorleeft. De le
venswetten blijven alle eeuwen door 
dezelfde. 

Het gaat hier om den godsdienst van 
een volk, zinnebeeldig weergegeven 
door den tempel. Wat was Israel zonder 
dit heiligdom ? Wat is de mensch zon
der zijn godsdienst, zonder geestelijk 
leven? Daarom verlangde Ezechiel 
zoo vurig zijn volk tot den ouden 
godsdienst terug te brengen. Het visi
oen, dat hij hier kreeg, was dus een 
antwoord op het smachtend verlangen 
zijns harten. 

Daar staat voor zijn geestesoog de 
tempel, zoo schoon en volkomen, als 
hij nog nooit tevoren geweest was. De 
afmeting van elk onderdeel, de wijze 
van bouw, alles wat er toe behoorde, 
was heel nauwkeurig aangegeven. 

Vormen en methoden zijn bij onzen 
godsdienst noodig, zij helpen de ge
loovigen zich binnen zekere grenzen 
te bewegen. Doch zij hebben slechts 
tijdelijke waarde en kunnen zelfs hin
derlijk warden, als wij beginnen er 
te veel waarde aan te hechten. Zegt 

D 
EZE maand hebben wij het genoegen u · 
een paar kleine schetsjes te geven over 

het werk van den Gezinsbond in enkele 
korpsen. Ten eerste 

SEMARANG I. 
Het is ongeveer een jaar geleden, dat de 

Gezinsbond in dit korps officieel werd in
gezegend. Adjudante Brouwer, de onderne
mende en ijverige korps-officier en mevrouw 
Adjudant Poutiainen als secretaresse, hebben 
veel reden tot dankbaarheid, als zij de groep 
zusters aanzien, die geregeld wekelijks bij
eenkomt. Mevrouw Oey (Jr.) doet haar werk 
als penningmeesteresse zeer getrouw, terwijl 
ook nog andere Plaatselijk-officieren assis
teeren. 

Kortgeleden was een openbare Gezins
bondsamenkomst aangekondigd en waren 
ook de echtgenooten der zusters aanwezig. 
Het was een genot de goedvulde zaal te zien. 
Vele nuttige en practische voorstellingen 
we:¥den ook gegeven ! Wij zagen op het plat
form eerst een rommelige kamer met de 
huismoeder ten einde raad. Zij had zooveel 
soesah met man en kinderen, kon niet rond 
komen met haar geld, had ook ,,soesah hati" 
enz. Wij hoorden ,,spada" roepen en zagen 
toen twee leden van den Gezinsbond binnen
treden. Zij informeerden naar de oorzaak van 
al de moeite, spraken woorden van troost, 
lazen uit den bijbel, baden met de vrouw 
en noodigden haar uit voor een Gezinsbond
samenkomst. 

Een volgend tafereel echter liet ons nog
eens weer dezelfde kamer zien, doch nu keu
rig opgeruimd, zelfs een vaasje met bloemen 
op de tafel ontbrak niet. En wat de huis
vrouw zelf betrof, wel bij haar was de groot
ste verandering waar te nemen. Zij vertelde 
eenvoudig, hoe door het bezoeken der sa
menkomsten zij hulp en raad had ontvangen 
om haar huis beter te besturen, maar bet 

W ATEREN UIT HET HEILIGDOM 
,, ...... ... en het zal leven, alles, waarhenen 

deze beek komen zal." Ezechiel 47: 9. 

Paulus niet: ,,De letter doodt - maar 
de geest maakt levend." Is niet het 
leven der heiligmaking een leven met 
steeds nieuwe onthullingen ? 

Het is een heerlijke ervaring den 
zieledorst te kunnen stillen, met an
dere woorden : te drinken, te genieten 
van den zegen. Men kan zich eenzijdig 
tot dit gedeelte van den godsdienst 
bepalen, dus steeds in zich opnemen, 
genieten zonder te bemerken, <lat aan 
de reinigende kracht van dit wate'r 
niet de volle vrijheid gegeven wordt. 

God dwingt den mensch nooit, ook 
niet tot een heilig leven, dit laatste 
moet als een absolute noodzakelijkheid 
gevoeld en ernstig gezocht worden. 
Wij zouden het zoo gaarne ontvangen 
als een geschenk, doch dat gebeurt 
niet, het moet geleefd warden, stap 
voor stap. 

Dit beeld in het boek van Ezechiel 
spreekt duidelijke taal. De profeet laat 
zich leiden door den ,,Man", Die hem 
tot de bron in het Heiligdom wil voe
ren. Deze weg voerde Ezechiel buiten 
de muren van den tempel. Godsdien
stige vormen en gebruiken mogen 
nimmer voor ons een verhindering 
zijn, dieper in het leven van heilig
making door te dringen. 

Heerlijke vrijheid der kinderen 
Gods! 

W aarom aarzelen wij en zij n wij 
dikwijls bang den stroom des Geestes 
te volgen? Degene, die Ezechiel be
geleidde, had het meetsnoer in zijn 
handen. Duizend ellen gingen zij -
toen werd de eerste schrede in het 

Hoe indrukwekkend ook de tempel 
was met zijn voorhof en muren, was 
dit toch niet alles, wat God aan Zijn 
kinderen wilde toonen. W aar de Geest 
van God ons leidt, daar gebeurt iets 
nieuws, daar gebeurt eeuwigheids
werk. En deze Geest leidde Ezechiel. 
Zelfs de meest volmaakte godsdienst
vorm is van geen waarde, als niet het 
waarachtige leven van Christus zich 
daarin openbaart. 

,,Daarna bracht Hij mij weder tot 
de deur des tempels." 

Hat was dus niet voor de eerste 
maal, dat hij daar kwam. Ditmaal zag 
hij een stroom met levend water onder 
den dorpel des tempels heenvloeien, 
dien hij nog nooit tevoren gezien had. 

Er komt een tijd in ons godsdienstig 
leven, dat wij het levend Water ont
dekken, dat stroomt voor een ieder, 
die niet tevreden is met een dooden 
vormen-godsdienst. 

Deze wateren ontsprongen in het 
heiligdom, zegt ons de bijbel. 0, welk 
een aantrekkingskracht gaat hiervan 
uit ! ,,Heere, geef mij dat water!" riep 
de Samaritaansche vrouw uit, terwijl 
J ezus haar zieledorst stilde. 

,,Wij hebben Dien gevonden van 
W elken Mozes in de Wet geschreven 
heeft," riep Filippus bezield uit, toen 
hij den zoekenden, doch terneerge
drukten Nathanael uit zijn droomen 
opschrikte. En deze ging en zocht dat 
water. 

Het is het leven, het werkelijke leven, 
dat aantrekt. Daarom kon Ezechiel ook 
niet anders, dan den tempel en alles 
vergeten en den waterstroom navolgen. 
Hij stroomde door den tempelhof on
der den dorpel door, verder en verder 
naar het oosten, den tempel met al 
zijn heerlijkheid en majesteit en zijn 
muren achter zich latend. 

Dat heilige water is niet aan den 
tempel gebonden. Het water- ook hier 
weer het zinnebeeld van Goddelijke 
zegeningen - is wat· de menschenziel 
noodig heeft. Hebben vroegere beelden 
over bronnen langs den levensweg 

G EZINSBOND 
NIEUWS 

DOOR MEVR. LT. KOLONEL RIOSOEL. 

beste wa;;, dat zij zeker wist, dat Jezus haar 
hart veranderd had en nu kon zij tevreden 
en gelukkig haar werk verrichten. U begrijpt 
zeker wel, dat het hartelijk applaus niet 
enkel de deelneemsters gold, doch in die 
beelden hadden verscheidene zusters haar 
eigen ervaring gezien. God zegene het werk 
voor de vrouwen in Semarang I ! 

OOGLIJDERS-HOSPITAAL. 
Eenige dagen geleden ontvingen wij een 

schrijven van mevrouw Dr. Pilon, een 
ijverige werkster onder de vrouwen, die ons 

een en antler meedeelde omtrent den Gezins
bond verbonden aan het Ooglijders-hospi
taal, waar Majoor Karrenbeld het beheer 
voert. Zeker zal wat mevrouw Pilon ver
telde ook de belangstelling hebben van de 
zusters in andere plaatsen. Sprekende over 
den Gezinsbond, vertelt zij : ,,De vrouwtjes 
komen zeer trouw naar de Gezinsbond
samenkomsten en men ziet de verandering 
in velen ! Het is somtijds roerend om te 
luisteren naar getuigenissen, die gegeven 
worden. Er zijn er onder haar, die kunnen 

De Gezinsbond van Makassar. 

APRIL 1937 

ons het dorstlesschende levenswater 
getoond, in dit buitengewone beeld 
leeren wij de reinigende en opheffende 
taak van den levensstroom kennen. 

,,Hij deed mij door de wateren door
gaan en de wateren raakten tot aan 
de enkelen." Bij aanvang is onze er
varing nog beperkt. Onze voeten, die 
van het dagelijks gaan met het stof 
der aarde en der zonde bedekt zijn, 
hebben zeker water noodig: de ver
geving van zonde. God wil echter niet, 
dat wij blijven stilstaan. V oort ! voort ! 
is de leuze. ,,En Hij deed mij door de 
wateren doorgaan en de wateren raak
ten tot aan de knieen." 

W ederom werden duizend ellen ge
meten, andermaal beleven wij zekere 
dingen in ons gebedsleven, die ons 
voeren tot een toestand, waarbij het 
water reikt tot aan de lenden. Het 
vooruitzicht op het dieper wordende 
water brengt vreugde, die ons voor
waarts doet gaan en ons den Geest 
doet volgen, waar Hij ons leidt. 

N ogmaals na een bestendig verder 
gaan, komt een nieuwe ervaring. ,,De 
wateren waren hooge wateren, waar 
men door zwemmen moest, een beek, 
waar men niet kan door gaan." 

Dit is het critieke moment in het 
leven van den overwinnaar : den bega
nen grand laten gaan en zich toever
trouwen aan de golven van den levens
stroom. Op dit tijdstip keeren velen 
terug, of beter gezegd, zij blijven staan 
en durven zich dit alles-overwinnende 
geloof niet toe-eigenen, omdat zij het 
niet wagen zich geheel en al te geven. 
Toch is in dezen stroom een stuwende 
kracht, de volheid des levens in 
Christus. 

Deze stroom bezit ook de reinigende 
kracht om alles wat dood, onrein, 
slecht en zwak is, te zuiveren, te ver
sterken, opdat het vervuld met nieuw 
leven ook een nieuwe natuur krijgt. 

W aar men deze wateren niet toelaat, 
heerscht niet alleen onvruchtbaarheid 
en bederf, doch verergert de. toestand. 
Alles wat zich echter voor z n 
stroom en deze wateren opent, begint 
te bloeien, te groeien en vrucht te 
dragen, niet karig doch overvloedig. 

,,W elks blad niet zal afvallen noch 
de vrucht daarvan vergaan ........... . 
want zijn wateren vlieten uit het hei-
ligdom." · 

getuigen van redding en verlossing uit gees
telijken en stoffelijken nood en men kan haar 
aanzien, dat ze verlost zijn. Natuurlijk heeft 
dit grooten in~loed op haar huiselijke omge
ving en wij moeten niet vergeten, dat zij ook 
de opvoedsters zijn van het komende geslacht. 

Zij komen echter niet alleen om te luiste
ren, doch zijn onderwijl bezig met haar han
den en eens per maand ontvangt onze Bede
laars-kolonie op Boegangan, ongeveer 20 
nieuwe kleedingsstukKen door de leden zelf 
vervaardigd en met de hand genaaid, een 
werk, dat met liefde en ijver verricht wordt." 

Dit zijn feiten, die voor zichzelf spreken 
en duidelijk doen zien, welk; een nuttig en 
gezegend werk verricht wordt door den 
Gezinsbond. 

IS ER REEDS EEN IN UW KORPS ? 

MAKASSAR. 

Een vaarwelsamenkomst. 
Op den llden Februari verzamelden zich 

al de leden van on,zen Bond om aan onze 
Kapiteine-penningmeesteresse een laatst 
vaarwel toe te roepen. De laatste drie maan
den had Kapiteine Lohne haar medewerking 
aan onzen Bond verleend, waardoor deze 
vooruit gegaan is en groote zegen ons deel 

was. 
Wij begonnen de samenkomst met een van 

de mooie Legerliederen, waarna Kapiteine 
Karepouwan ons voorging in het gebed. 
Daarop sprak Kapiteine Lohne over de liefde 
van den Reiland en over Zijn komst hier 
op aarde voor het verlorene. Wij ontvingen 
een rijken zegen voor onze ziel dien middag. 
Wij verliezen in de Kapiteine een prettig 
officier, doch wij gelooven, dat de Heer haar 
in Pelantoengan wil gebruiken en zullen met 
hetzelfde vertrouwen voortgaan met haar 
opvolgster. God zegene de Kapiteine ! 

De Secretaresse. 
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KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 

leiden de vaarwelsamenkomst van 

MA.JOOR HALLMAN EN 
AD.JUDANT EN MEVROUW PALSTRA. 

Een groote schare vrienden was bijeen
gekomen in de zaal van BANDOENG I om 
afscheid te nemen van bovengenoemde 
makkers, die met Europeesch verlof zouden 
vertrekken. De Kommandant relf had de 
leiding van deze samenkomst. In hartelijke, 
waardeerende woorden sprak hij over den 
arbeid, dien zij hadden verricht met ge
trouwheid en ijver en vol liefde tot Christus. 
De Kommandant zeide ook, hoezeer hij zijn 
persoonlijk secretaris, Adjudant Palstra, zou 
missen, die hem als een zoon was geweest 
gedurende de laatste jaren. 

Majoor Hallman kreeg allereerst een gele
genheid een woord van persoonlijk getui
genis te spreken. Met dankbaarheid zag zij 
terug op de vele jaren, die zij in Ned.-Indie 
had doorgebracht en de belofte Gods, haar 
gegeven toen zij uit ging, was ten volle ver
vuld geworden. De ang&t, die haar vervulde 
bij het verlaten van haar vaderland Zweden 
naar een onbekend, ver oord, had plaats
gemaakt voor groot vertrouwen en liefde 
voor den arbeid haar opgelegd. 

Adjudant Palstra sprak ook namens zijn 
vrouw en bracht allereerst dank aan den 
Komrrfandant en mevrouw De Groot voor 
hun vertrouwen, liefde en hulp hun beiden 
geschonken. Indien hij den Kommandant tot 
hulp was geweest, dan was deze het nog 
meer voor hem en de jaren als zijn secreta
ris, waren hem jaren, waarop hij met vreug
de terug zag. Ook een persoonlijk getuigenis 
over de hand Gods in zijn !even en een 
uiting van vreugde over het voorrecht met 
verlof te mogen gaan werden toegevoegd. 

Met een toepasselijk woord uit den bijbel 
en een oproep om Christus te volgen, waarin 
de Kommandant met grooten ernst aandrong 
op volkomen overgave, werd geeindigd. Tot 
slot werd den scheidenden makkers het 

S T R IJ D K R E E T 

TOT PRACTISCHE NAASTENLIEFDE 
DOOR DEN KOMMANDANT. 

Waarde Makkers en V rienden, 

In verband met de komende Week van Gebed en Zelfverloochening, 
noodig ik U allen uit om daaraan van harte Uw medewerking te 
schenken. Onze arbeid, tot bijstand en hulp van onze medemenschen 
hier in Nederlandsch-fudie, moet met kracht worden voorigezet. Deze 
taak is niet gemakkelijk, maar als wij allen onzen schouder onder 
het wiel van den ouden Heilswagen zetten, dan zullen wij er toch 
in slagen om die te volvoeren. Mag ik op U allen rekenen om Uw 
plicht te doen, om zelf te geven voor onzen arbeid en om met vrij
moedigheid onze vrienden te bezoeken om hun te vragen ons werk 
te steunen. 

Gij zijt bekend met de veelzijdigheid van onzen arbeid en als 
een ieder zijn deel zal doen, dan, hen ik er van verzekerd, dat dit 
jaar een belangrijk grooter bedrag zal worden bijeengebracht voor de 
voortzetting van ons werk, dan in de laatste jaren het geval is geweest. 

Gedenk aan onze posten in Midd.en-Celebes, aan onzen arbeid in 
Ambon, Tarakan (Borneo) en in de Minahassa. Gedenk aan het werk 
onder de kinderen, onder de verwaarloosden, in de ziekenhuizen, in 
onze kolonies voor zieke en behoeftige inlanders. Al dit werk moet 
voortgezet en in stand gehouden worden. Wij kunnen geen stap terug 
op den eenmaal ingeslagen weg ; het is onze heilige plicht om voort 
te trek.ken. Uw gave en die van onze vrienden is dringend noodig om 
te voorzien in den nood der duizenden, die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. 

Moge God U en m.ij helpen om de ons opgelegde taak te ver
vullen tot Zijn eer en tot redding van het verlorene ! 

Steeds blijf ik, gaarne 
met U in de frontl:ijn, 

.J. W. D E GROOT 
C01"1MISSIONER. 
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In wijdiog van bet nieuwe T ehuis voor Militairen 
te Malang 

De samenkomst. 

Na de begroeting leidde Kommandant De 
Groot zijn gasten langs twee hagen padvind
sters met het vaandel naar het nieuwe ge
bouw, waarin de groote zaal is gelegen. 

DOOR DEN KOMMANDANT. 

Groote be:lang ste lling der civiele en militaire autorite:ite:n. 

Het nieuwe Tehuis met de zaal. 

Het was een belangrijke en blijde dag 
voor Kapitein en mevrouw Harding Young 
in het bijzonder, toen het nieuwe Tehuis 
aan Klodjen-Kidoel geopend werd. Als deze 
Strijdkreet in handen der lezers komt, hopen 
onze makkers met hun beide kinderen zich 
reeds aan boord van de ,,Dempo" te bevin
den op weg naar hun familie en vrienden in 
Engeland voor een welverdiend verlof. 
Gedurende de jaren van hun verblijf in 
Malang, heeft de Heer hun arbeid in het 
Militair-Tehuis en het korps, zoowel als 
onder de jeugd en voor de Reclasseering 
bijzonder willen zegenen. Met groote erken
telijkheid gedacht de Kommandant bij gele
genheid van deze opening aan alles, wat 
deze officieren uit liefde tot Christus en den 
naaste hadden gedaan, welke woorden spon-
1.aan bijval vonden onder de vele gasten. 

Het nieuwe Tehuis is gelegen vlak bij de 
Aloon-aloon, waar in vroeger jaren het 
commissariaat van politie ondergebracht 
was. Een verbouwing geschiedde en op het 
ruime voorerf werd ook nog een ruime zaal 
gebouwd voor bijeenkomsten. 

,,En zoo kwam op Zaterdag 27 Februari 
een glanspunt in den arbeid van het Leger 
des Heils en werd door eene alleszins ge
slaagde inwijdingsplechtigheid, waarvan hon
derden getuige waren, een mijlpaal gesticht 
op den weg, dien het zoo rijk gezegende werk 
reeds in deze stad had afgelegd. 

,,Zegenen met woord en daad" lazen wij in 
den liederenbundel van het Leger des Heils 
op een willekeurig opengeslagen bladzijde; 
ziet, dit is het werk van dit Leger ,,in a 
nutshell"; dit alles is uitvoerbaar Christen
dom en geeft ons de practische oplossing 
van levensproblemen, die bij dit Leger steeds 
de beste zijn gebleken en die van zooveel 
belang zijn voor het machtige werk, dat 
Stanley Jones het ,,inburgeren van Christus" 
noemde. 

De belangstelling. 

Het met vlaggen versierde voorerf deed 
reeds van verre vermoeden, dat er aan 
Klodjen-Kidoel iets bijzonders ging gebeuren 
en auto na auto reed naar binnen, tot voor 
het hoofdgebouw, waar Kapitein Harding 
Young, de stoere voorvechter der militaire 
belangen op zijn territorium, de gasten wel
kom heette en aan den uit West-Java over
gekomen Kommandant De Groot, van het 
Leger des Heils in N.I. voorstelde. 

Deze was reeds gevuld met vele belang
stellenden, zoowel particulieren als onder
officieren en militairen van lageren rang. 
Deze zaal is ruim en frisch, en ziet er met 
de in lichtbruine tint.en gehouden wanden 
met de donkere gordijnen gezellig uit. Naast 
het podium was een klein orkest opgesteld, 
hetwelk zich danig geweerd heeft. Vele 
bloemstukken getuigden van de sympathie, 
voor den arbeid van het L. d. H. aan den 
dag gelegd. 

K o m m a n d a n t D e Gr o o t opende 
het samenzijn op de gebruikelijke wijze met 
een lied, ,,0 zee van Gods liefde, zoo peilloos 
en wijd", door allen staande gezongen. 

Daarop ging K a p i t e i n H a r d i n g 
Yo u n g voor in gebed. 

De resident door den Kommandant begroet. 

Twee legers. 

K o mm an d a n t De G r o o t <lankte 
voor de belangstelling en sympathie, bij de 
inwijding dezer zaal aan den dag gelegd; 
hier zou 't Evangelisatiewerk van het Leger 
des Hells voortgezet worden onder de mili-

3 

vervolg van pag. 1 

In een van de groote steden was een 
weduwe, ziek en zonder eenig ink.o
men of familie met drie zeer jonge 
kinderen, hulpeloos achtergebleven. 
Met haar laatste geld kocht zij speel
goed voor de kinderen en ging dicht 
bij den gasoven zitten - dien ze open
zette. Toevallig kwam een der buren 
nog tijdig genoeg binnen om hulp te 
kunnen ver leenen. De Legerzuster 
kwam, onmiddellijk werd ingegrepen. 
De drie kleintjes vonden een vriende
lijk onderkomen in een onzer kinder
huizen, de moeder werd eerst naar een 
rustoord van het Leger gezonden. Nu 
heeft zij een goede betrekking en is 
bezig met nieuwe plannen om straks 
zelf weer voor haar kinderen te kun
nen zorgen. 

** * Nog vele andere voorbeelden zouden 
WlJ kunnen noemen van hen wier 
wonden, lichamelijk en anderszins ver
bonden zijn, doch degenen, die iets van 
onzen arbeid in deze Gewesten kennen 
kunnen voor zichzelf oordeelen. D~ 
deuren van onze Tehuizen staan open 
voor allen ! Wilt U ons helpen : den 
naaste te verzorgen en de ,,olie" te 
koopen? 

Leger! Spr. memoreerde de groote belang
stelling, kortelings te Batavia gebleken van 
de zijde van den Landvoogd, zoowel als van 
den Leger-commandant luit.-generaal Boer
stra, zoomede van andere opperofficieren. 

Toespraken. 

De Resident. 
9e resident v a n Ma 1 a n g, met harte

lijk applaus begroet, wenschte den Komman
dant van ganscher harte geluk met dit 
nieuwe tehuis. Het was wel een zonderlinge 
samenloop van omstandigheden <lat, juist 
door het feit, dat men niet de beschikking 
had kunnen krijgen over het Landsgebouw, 
waarop aanvankelijk het oog gericht was, 
men thans dit veel mooiere pand had ver
kregen ! Sp r. huldigde Kommandant De 
Groot en zijne medewerkers en hoopte dat 
het gebouw velen ten zegen zou mogen 
strekken. 

Kofonel Pesman 
nam daarop het woord, om zijn be
wondering uit te spreken over het werk 
door het Heilsleger niet alleen te Ma~ 
lang, doch in heel N. I. voor de mi
litairen verricht. Met belangstelling woon
de spr. de opening, vier jaren terug, van 
het tehuis aan Djodipan bij ; met vreugde 
zag hij de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw, waar de heer en mevrouw Harding 
Young de echte sfeer van een tehuis hadden 
weten te handhaven, en niet alleen een ge
legenheid om te zitten"'. Namens het g~
zoen wilde hij warmen dank brengen voor 
hetgeen verricht was, hetgeen ongetwijfeld 
het werk van den opvolger zou vergemak
kelijken. 

Ook Overste Reterink 
maakte van de geboden gelegenheid gebruik, 
om namens de mindere militairen geluk te 
wenschen met het nieuwe tehuis en dank 
te brengen voor het vele goede, dat verricht 
wordt. 

De Burgemeester 
sprak namens de burgerij eveneens woorden 
van gelukwensch en waardeering ; spr. achtte 
de opening van het nieuwe tehuis een mooi 
sluitstuk . op het werk, door het echtpaar 
Harding Young te '.lVlalang verricht en hoopte, 
dat tot in lengte van dagen het mooie ge
bouw aan zijn doel mocht beantwoorden. 

Rondgang. 

Vervolgens werd het nieuwe gebouw in 
bezichtiging genomen. Voor afleiding is ter
dege gezorgd ; een goede leestafel, biljartzaal 
en pingpongtafels, eetzaal, frissche en vrien
delijke slaapvertrekken, aan alles is gedacht. 
Intusschen gingen dames met vriendelijke 
gezichten rond met ververschingen en vorm
den zich groepjes ; het middelpunt der inte
resse gold evenwel den Kornmandant met zijn 
grijze, waardige hoofd, bron van vriendelijk
heid en levensmoed. Hoeveel zelfverlooche
ning, hoeveel menschenliefde is er in hem 
en in zijn staf van medewerkers ! Inderdaad 
. . . . . . . . . in dat milieu mocht een engel Gods 
het menschenwoord neerschrijven en ons dat 
vlammend schrift voorhouden : ,,Leven is 

Over de officieele opening van dit nieuwe 
Tehuis lat.en wij gaarne de Dagbladen aan 
het woord. 

Daar was de resident van Malang, de heer 
R. K. A. Bertsch met ass. - resident C. van 
Rossen en den burgemeester, den heer 
J. H. Boerstra. Van militaire zijde arriveer
den kolonel J. J. Pesman, commandant van 
het 6de reg. inf., luit.-kolonel W. H. Reterink, 
plaatselijk militair commandant, luit.-kolonel 
D. J. W. Hagemann van het 19de en luit.
kolonel R. Th. Overakker van het 8ste 
bataljon, Majoor Ds. G. van Duinen, de 
Legerpredikant, kapitein T . A. Gits, regi
ments-adjudant en vele andere subaltern.a 
officieren. Vele genoodigden waren vergezeld 

van hunne dames. tairen van dat andere Leger, het Kon. N. I. geven !" 
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schoon wasschend en alles aan zich on
derwerpend, wat zijn weg schijnt te 
willen belemmeren. 

Waar eens de vliegwielen en loeien
de vuren van de dorpsglasblazerij te
zamen hun lied van werkzaamheid en 
welvaart zongen, is nu slech ts een 
wanordelijke vermenging van metsel
werk, steengruis en roestig, verbogen 
ijzer. Over den gezwollen stroom hangt 
een gebroken molenwiel, dat m oei
zaam kraakt, terwijl het r ijzende w ater 

God voor jou nog een bed van mos en 
klaprozen laat groeien, is er ook nog 
een leven, <lat geleefd moet worden. 
Ik ben dwaas ·: ER IS GE·EN DOOD !" 

* * * 
Terwij l de zon langzaam wegzinkt in 

het oneindige en achter de stille heuve
len verdwijnt, verlicht zij met haar 
gouden stralen drie witte kruisen, die 
als silhouetten zich afteekenen tegen 
den purperen h emel. 

ST R IJ D 

.Londen bereidt Generaal E 
welkom bij haar thui 

Het platform in de ,,·Westminster 
veranderd in een Ooste1·sch dorp ; hon 
Indie en Ned.-Indie waren aanwezig · 

V oorafgegaan door Oostersche fr 
kwam de Generaal met haar staf b · 
te nemen bij haar thuiskomst van In 

DOOR GENERAAL EVANGEL INE BOOTH. 

,,D ood" - zeggen de drie kru isen. 
,,D ood" - rapporteert het ministerie 

van Oorlog. 
,,D ood " - schreit het gebroken h art. 
D och de schoonh eiid van den h een

vlietenden dag verandert de w egdrij
vende w olken in een groep witte enge
len ; m et vleugelen van licht stijgen zij 
langs een paarlen-ladder , die reik t van 
de graven naar den h emel. Zij schijnen 
zich te haasten , also£ zij in hun armen 
onschatbare gaven meevoeren tot Gods 
troon. 

De doorgangen van het platfo 
herschapen in een Oostersche dorpss 
werd door Lor d en Lady Willingdo 
lndie ; de wijze w aarop de Generaal 
gelegenheden, werd hier herhaald door 
b ij L or d en Lady Willingdon en de G D DOD ! Het dorp is d ood! V erwoest 

door een bom aanval ligt h et daar 
tegen de glooi'ing van een door 

bergen omringde vallei . De nauwe, 
stoffige straat met dubbele rij verwoes
te huizen, loopt u it in de vertrap te, 
berooide velden. 

E en vreemde stilte br oedt over dit 
troostelooze tafereel. Wat is de opr
zaak ? De hongerige kanonnen zwij
gen ! ! Hun wanklank van haat en 
moord is geeindigd in een laatst for
tissimo tot besluit van een concert van 
dood en verderf. 

Plek ken met donkerroode, gebroken 
d akpannen van beroofde daken, doen 
denken aan het geronnen bloed van 
g eslachte dieren temidden van de in
eengestorte huizen en de door het vuur 
verwrongen ijzeren binten. 

Grijze stofwolken cirkelen langzaam 
tusschen de blootgelegde graven, als 
wilden zij een droevige poging wagen 
de op zoo ruwe wijz~ in hun rust ver
s toor de dooden van het eeuwenou d e 
k erkhof te dekken, terwijl een ver
splinterd kruis los hangt tegen de ge
scheurde muren, waar meer dan twin
tig geslachten van vredelievende dor 
pelingen den Vorst des Vredes hebben 
aangebeden. 

De winden, die over de heuvelen 
jagen, roepen : ,,Alles is dood ! Geen 
ademtocht van leven is in het ver
woeste dorp achtergebleven !" 

De Legerzaal in Koelawi, Midden-Celebes. 

Maar het liefelijke lente-koeltje, dat 
uit het Zuiden komt aangewaaid, fluis
tert zacht: ,,Ik hen een levensver
nieuwer, de voorbode van zomersche 
dagen, de heraut van een vruchtbaren 
oogst, de roep van bezieling tot myria
den levende dingen op het land, op de 
heuvelen, in de dalen ! Winden, gij 
hebt u laten bedriegen - ER IS GEEN 
DOOD !" 

* * * 
Door het dorp, beschenen door de 

zon, kabbelt een murmelend beekje, 
aanzwellend tot een stroom van klate
rend, glinsterend goud. In kleine, gril
lige holten, gevormd door het springen 
van een born, stroomt het water om 
zijn weg te vervolgen, als met zachte 
vingers de gevallen steenbrokken 
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r u steloos de m et vuil en afval gestrem
de rader en voortstuwt. 

,,D ood", knarst het w iel. ,,Dood, h et 
dor p is dood !" 

Maar de st room, als met nieuw leven 
vervuld door h et sneeuwwater van de 
bergen, zingt zacht : ,,Neen, ik b en de 
levensbr enger , ik stroom door het land, 
ik doe nieuw bloed vloeien door de 
ader en van den wijnstok op de heuve1-
ruggen , ik doe de vertrapte graanhal
men leven en weer omhoog rijzen. 

·Van µiijn kristalhelder water mogen 
boomen, dieren, vogels en menschen 
drinken en leven. Wiel - gij hebt u 
laten bedriegen ER IS GEEN 
DOOD !" 

* * * 
Met haar kroost stevig gedrukt tegen 

haar wijduitstaande rokken, gaat een 
boerenvrouw m et een breed, gerim
peld, afgetobd gezicht, moeizaam den 
kronkelenden, stoffigen weg naar het 
ver laten dorp. 

Onverstaanbare harde klanken ont
snappen haar lippen als zij voor e il:. 
ledige, openstaande woning stilhoudt 
en verder zwoegt naar de volgende. 

Ten laatste blijft zij staan voor haar 
eigen uitgebrand huis met ingestorte 
muren. 

Vermoeid maakt zij een pak met 
dekens en een mengelmoes van huis
houdelijke artikelen los van haar ge
bogen schouder s en zet het neer bij de 
ingezakte deuropening. Groote tranen 
biggelen langs haar verweerde en door 
kommer vervallen wangen. Zij gaat 
binnen en vanuit den chaos brengt zij 
versplinterde stukken gelief d huisraad 
tevoorschijn, herinneringen aan liefe
lijke dagen, voordat de kanonnen hun 
doodend, vernielend werk begonnen ! 

Gebroken snikt zij het uit: ,,Alles is 
verwoest ! Weg - dood ! Alles wat mij 
lief was in huis is weg - weg voor 
altijd !" 

Zij bedekt haar gelaat met haar 
ruwe werkhanden, <loch dan hoort zij 
een kirrend lachje, als baby's vinger
tjes grijpen naar een scheur in den 
muur, waardoor een vuurroo~e klap
roos zich een weg ge baand heeft en 
met door tranen benevelde oogen ziet 
zij een bed van mos, <lat als bescher
mend over den muur gegroeid is, teere 
grasscheuten, die zich dapper een weg 
wisten te maken door de grijze doode 
asch der verwoesting en hier en daar 
ontwaart zij jonge bloesems, die met 
kleine blauwe oogen opzien naar den 
hemel en wier geur als wierook dour 
het avondkoeltje wordt voortgedragen. 

Een vredige glimlach als een bene
dictie spreidt zich over het vermoeide 
gelaat van de moeder. En terwijl zij de 
baby dicht tegen zich aandrukt, fluis
tert zij : ,,Och, mijn lieve kleintje, alles 
is nog niet dood ! Zoolang de goede 

I 
EEN KIJKJE 

IN EEN 

ONZER 

KINDERHUIZEN. 

Als vanzelf richten de oogen van de 
boerenvrouw zich naar het versplin
terde crusifix, daar eenzaam hangend 
aan den gespleten kerkmuur. De laat
ste lichtstralen der zon veranderen de 
doornen, die zoo wreed op het heilige 
voorhoof>d drukken, in glinsterende 

Schoolkinderen te Koelawi. 

juweelen en door de gebroken ruiten 
van de kleine, verwoeste kerk, hoort 
zij weer de woorden : ,,Ik hen de Op
standing en het Leven." Op haar een
voudige wijze, terwijl zij de oogen 
opheft naar de drie kruisen boven op 
dien heuvel, zegt ze zacht tot zichzelf : 
,,Alle leven is voortgekomen uit den 
dood. De <load is slechts het middel om 
nieuw leven voort te brengen. Of
schoon de mensch schijnt te sterven 
als de vallende bladeren, toch kan de 
mensch niet sterven, want de mensch 
is onsterfelijk. 0, wereld, gij laat u 
bedriegen: ER IS GEEN DOOD." 

Zoolang de lente~koeltjes waaien, de 
rivieren naar de zee stroomen, bloe
men bloeien in woeste plaatsen, de zon 
haar loop vervolgt ; zoolang God re
geert in den hemel, zoolang de eeuwige 
poorten nog wijd geopend zijn, zoolang 
IS ER GEEN DOOD ! 

,,Die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij 
ook gestorven ; en een iegelijk, die leeft en 
in Mij gelooft, zal niet sterven, in der eeuwig
heid." 

Joh. 11: 25-26. 

GODS VOETSTAPPEN. 
Eens reisde een Europeaan door de 

woestijn de Sahara. Hij werd door een 
Arabier vergezeld. Deze stapte drie maal 
per dag van zijn kameel af, spreidde op het 
heete woestijnzand zijn gebedskleedje uit, 
wierp zich daarop neer en bad. Toen zeide 
de ongeloovige Europeaan tot hem : ,,Wat 
doe je daar toch ?" 

,,Heer, ik bid!" 

,,Zoo, heh je dan God al eens gezien? Ik 
geloof alleen maar wat ik zie." 

Daarop zag de Arabier den Europeaan aan 
en zeide : ,,Heer, vannacht is er iemand langs 
onze tent gegaan. Ik heh hem niet met mijn 
ooren gehoord, noch met mijn oogen gezien, 
maar ik heh zijn voetsporen in het zand 
gezien, en daaraan weet ik, <lat er iemand 
geweest is. Als ik God niet met mijn oogen 
kan zien en met mijn ooren kan hooren, dan 
zie ik Hem toch overal aan Zijn voetstappen" . 

'""" ,,.., ..... "'' 

De Chef van den S taf introducee 
jaren van zelfverloochenenden arbeid 

Lord Willingdon genoot van den 
en sprak zijn dank uit voor het v 
mogen presideeren en voor de geleg 
voor wat het L eger sedert zoovele j 
familie-samenkomst betuig ik mijn opr 
seerenden, verheffenden en beschaven 

Commissioner Blowers gaf een l 
waarbij 23503 Eng.mijlen waren afgel 
activiteit, met bijeenkomsten, waarin 
werden en de tafereelen aan de zonda 

Commissioner Mcintyre maakte 
bekend, die ,,PREMA" was en ,,liefde 
wat precie& vertolkte, ,,hetgeen men 
Deze woorden wekten groot enthousi 

De Commissioner gaf een ontroer 
de gedachte aan den ,, Wereld voor G 
salon van de ,,Leviathan" (de boot, 
vertrok, om haar Generaalsambt te a 

De Generaal, gekleed in de Brit 
digend applaus begroet. Zij vertelde, 
en Ned.-Indie had moeten brengen om 
van de woorden : ,,Hij ( J ezus) is geko 

In welgekozen woorden schetste 
Christus uitgewerkt had in het hart 
en temidden der rijstvelden onder tro 
dering onder beslag en bereikte me 
menigte in de zaal, nog een naar 
luisteren.d a.an. de :microfoons. 

,,Als u gezien ha , wat ik gez 
Zelfverloochenings-Aanvrage verdubb 
uit. 

De Chef van den Staf sloot deze sa 
toewijding met het zingen van het lied 
De Generaal vroeg dit lied te herhale 
donkergekleurde volkeren in dezelf de 
maakte een onvergetelijken indruk op 

· ( Bovenstaand bericht 

De bekeering van e 
Uit een brief van een ze 

,,Zooals U weet, acht de gewone kampong
,,bevolking zich hulpeloos overgeleverd aan 
,,de booze geesten en kunnen zij zich niet 
,,persoonlijk wenden tot de goede geesten om 
,,hun hulp in te roepen; daartoe hebben 
,,zij de tusschenkomst noodig van de ,,to 
,,balia" (geesten-priesters), die wel vermo
,,gen te spreken met de geesten en aldus de 
,,bevolking kunnen helpen. Vanzelfsprekend 
,,hebben deze lieden zeer grooten invloed in 
,,de kampongs, want irnmers zij kunnen zoo
,,wel goede als kwade dingen uitrichten met 
,,behulp van de geesten. 

,,Op ongeveer 10 km. van Koelawi is een 
klein dorp en uit dit dorpje kwam een jongen 
,,naar onze L . d. H. school. Als gevolg 
,,hiervan bezocht hij ook de samenkomsten 
,,voor de kinderen en werd bekeerd. Thuis
,,komende begon deze jongen te spreken 
,,over Jezus en zijn getuigenis had ten 
,,gevolge, dat ook zijn moeder naar de 
,,bijeenkomsten kwam en ten slotte be
,,keerd werd. Nu was zij een van deze ,,to
,,balia", do ch na haar bekeering wend de zij 
,,zich af van dit oude leven en volgde den 
,,Heer met geheel haar hart. - Hiermede was 
,,echter haar echtgenoot niet tevreden, want 
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ngeline Booth een machtig 
omst uit het Oosten. 

all" was Maandagavond, 16 Maart, 
en vertegenwoordigers van Britsch
stumes van rijke tropische kleuren. 
, vaandeldragers en bazuinblazers, 
om Londen's welkom in ontvangst 
Ceylon en Ned.-Indie. 
(theatersgewijze opgaand) waren 

at waar de Generaal verwelkomd 
' . h vroeger onder-koning van Bntsc -

egroet werd in India bij tientallen 
et omhangen van bloemenguirlandes 
raal zelf. 
den chairman als iemand, die vele 

erricht had voor het Britsche Rijk. 
·den geest in deze Legersam-enkomst 
echt deze Welkomstbijeenkomst te 
eid zijn dankbaarheid te betuigen 

n gedaan had. Hij zeide : ,,In deze 
te waardeering voor den Christiani

n invloed van het Leger des Hells." 
opt overzicht van deze tournee, 

; een campagne van onafgebro1':en 
eer den 188000 menschen bereikt 

bank onbeschrijfelijk waren. 
lndischen naam van de Generaal 

warme toegenegenheid" beteekende, 
k in Amerika voor haar gevoelde." 

e. 
e beschrijving van de wijze, waarop 
" - Veldtocht geboren was in den 
aarmede de Generaal uit Amerika 

arden. R.). 

h-Indische sari, werd met overwel
oe zij dit bezoek aan India, Ceylon 
eter de beteekenis te leeren verstaan 
en om te zoeken, wat verloren was." 
e Generaal wat het Evangelie van 
n hen, die wonen in leemen hutten 
che zon. Zij had de gansche verga
aar boodschap, behalve de groote 
atting 2000 menschen in bijzalen, 

n heh, zou de opbrengst van de 
worden dit jaar !" riep de Generaal 

nkomst met een oproep tot algeheele 
den ,,Wereld voor God"-veldtocht. 

en memoreerde, hoe de handen van 
vergave waren opgeheven. Dit slot 
art en geest." 

rd als Pers-telegram ontvangepi. Red.) 

geesten-priesteres. 
ings-otficier in Celebes. 

haar ,,to-balia" zijn bracht zeer aardige in
,komsten in het huis. Dan vond hij ook, dat 
er andere nadeelen verbonden waren aan 

,het Christen zijn. Dan mag je niet meer op 
Zondag werken, moet je naar de bijeenkom
sten gaan en gaat veel tijd onnut verloren. 

,,Op een avond tegen halftien ging ik even 
,buitenshuis om te zien of alles voor den 
nacht in orde was, toen ik daar een oude, 
huilende vrouw aantrof, onze ex-,,to-balia". 
Met veel moeite kreeg ik het verhaal te 
hooren over ongenoegen thuis, waarbij haar 
,man haar had bevolen om op Zondag in de 
,tuinen te gaan werken, hetgeen zij niet 
wilde. Dien nacht sliep zij in ons huis, ging 
den volgenden dag naar onze bijeenkomsten 
,en keerde dan terug naar huis. Het won
,derbare met dit vrouwtje is nu, dat terwijl 
, vele kamponggenooten een misoogst heb
,ben gekregen, de opbrengst van haar tuinen 
,boven verwachting was. God heeft haar 
,geloof en standvastigheid gezegend. Haar 
,zoon, wiens naam is Petroes, is een flinke 
,hulp voor haar, ook in haar geestelijk leven. 
,Hij is een korpskadet en doet £link zijn best. 
,Straks hopen wij de moeder, de vroegere 
,to-balia" in te zegenen tot heilssoldaat.'' 

u ..... 

H ET zal weldra een kwart-eeuw 
geieden zijn, dat de pionier-offi
cieren, de Kapiteins Loois en 

Jensen, aangesteld en uitgezonden door 
destijds Kolonel De Groot, Territoriaal 
Kommandant van Ned.-Indie, naar 
Midden-Celebes vertrokken, om daar 
aan den Toradja en Kailier het Evan
gelie van Christus te brengen, en wan
neer wij ons thans keeren naar die 
streken, die ook in dezen tijd nog een 
sterk primitief karakter dragen, dan 
kunnen wij ons toch moeilijk een 
voorstelling maken van hetgeen deze 
dapperen in die eerste begin-periode 
van onzen arbeid in dat gebied, hebben 
moeten doormaken. Als wij dan nu 
om ons heen zien en daar komen tot 
een opsomming van 22 korpsen ( zen
dingsposten) met 90 buitenposten 
en 19 volksscholen met ongeveer 1600 
leerlingen en bovendien een welvaren
de landbouwkolonie te Kalawara, 
waaraan een bloeiend korps verbonden 
is, op welke kolonie ook het Divisie
Hoofdkwartier gevestigd is, dan past 
het ons om aan deze onze voorgangers 
een dankbaar eere-saluut te maken 
voor den getrouwen arbeid door hen 
verricht in de hitte van den strijd, tot 

' , 
heil van de bevolking. 

Gereed om te vertrekken. Mevr. De Groot, de 
Chef-Secretaris en schrijver van dit artikel, 

tijdens een bezoek van eerstgenoemden. 

Langzaam maar zeker, dringt het 
heerlijk Evangeiielicht\ door in deze 

o ik l e L. " ze1 ing:, w t:1·k 
bepaalt zich daar tot de onderafdeeling 
Paloe en op zes verschillende posten, 
dagen ver van elkaar gelegen zijn er, 
onder normale omstandigheden al
thans, Europeesche officieren gestatio
neerd, die behalve de verantwoorde· 
lijkheid voor hun eigen post ook het 
toezicht uitoefenen op een aantal pos
ten welke door inheemsche krachten 
bezet zijn. 

Gestadig ook wint de civilisatie veld 
in dit terrein. Gedeeltelijk als een ge
volg van het beschavingswerk mede 
door onze volksscholen verricht, ge
deeltelijk ook door het aanleggen van 
autowegen, waardoor men zich thans 
wel veel sneller kan verplaatsen en 
niet meer, zooals vaak in het verleden, 
zich zelf een weg heeft te banen, maar 
waarmede toch ook, helaas, minder 
gewenschte, de zending schadende, in
vloeden zich gemakkelijker in het bin
nenland dringen. 

Terugziende op de bijna drie-en-een
half jaar gedurende welke wij het 
voorrecht hadden om met de leiding 
van de Divisie belast te zijn, kunnen 
wij niet anders zeggen clan : ,,Heer ! 
Gij zijt mijn God ; U zal ik verhoogen; 
Uwen Naam zal ik loven, wa.nt Gij 
hebt wonder gedaan". Jes: 25 : 1. 

Daar waren vele uiterlijke blijken 
van een innerlijken drang naar ver
krijging van het Licht. In de laatste 
jaren mochten wij het genoegen sma
ken zeven nieuwe bijeenkomstlokalen 
te zien verrijzen en daarmede op som
mige plaatsen het einde zien van het 
gebruik van den lobo (geesten-tempel) 
voor het houden van onze bijeenkom
sten. Ook verrezen enkele nieuwe 
schoolgebouwen en het gaf ons veel 
voldoening om te bemerken, dat bij 

z.1'tJ;; .. t 

AN DEREN TE H EL PEN ? 

den bouw in vele gevallen de kam
pongbewoners, heilssoldaten en ook 
degenen die nog niet tot ons waren 
overgekomen, bereidwillig medewerk
ten ter verwezenlijking van ons doel. 

Denkende aan al de machten van 
duisternis, aan de banden van het 
animisme, dat zich ingeworteld heeft 
in hun geheele bestaan, · ja dat hun 
levensbeschouwing beheerscht ; den
kende aan den invloed der kampong
oudsten en aan den invloed van de 
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vodrgange1is bij de heidensche gees
tenfeesten, moeten wij wel zeggen : 
,,Heer ! Gij hebt wonder - gedaan !" 

Enkele jaren geleden, in 1933, werd 
besloten om te trachten het Pekawa
district in het landschap Paloe binnen 
onzen invloedskring te trekken. De 
bevolking aldaar was nog zeer schuw, 
de toestanden aller-primitiefst en de 
bestuursbemoeienissen schaarsch, aan
gezien de bevolking, die in de bosschen 
leefde en niet in geregeld kampong
verband, zich liefst op een afstand 
hield van alles wat op ,,kompenie" 
leek en bij de nadering van blanken 
haar heil zocht in het bosch, waar ze 
moeilijk gevolgd konden worden. 

Een onzer jonge inheemsche officie
ren, vergezeld van een jongen, werd 
aangewezen om te trachten iets onder 
hen te doen en het heerlijk verhaal van 
J ezus' lief de aan hen te ontvouwen. -
Levende met de menschen, in hunne 
hutjes, want den naam van huizen 
mochten deze niet dragen, hun lief en 
leed deelende, gewonnen zij het ver
trouwen dezer schuwe bevolking. 
Spoedig begonnen de samenkomsten 
in trek te komen en na eenigen tij d 
mochten zij de vreugde smaken om 
enkele zielen tot J ezus heen te lei den. 
Hieronder was ook het kamponghoof d 
van Gimpoebia. (Onder kampong 
v rs a men hi.er vier a vijf huisjes bij 
elkander) . In het hart van dezen man 
heeft God een wonderbaar werk ge
daan. Hij schaamt zich het evangelie 
van Christus niet en is overal, in zijn 
kampong, in Paloe ten kantore van den 
zelfbestuurder om zaken af te doen 
en waar hij dan in nauw contact komt 
met zijn Mohammedaansche collega's 
uit het Paloedal, een heerlijk getuige 
van J ezus. Eens, komende met een 
patrouille, naar het plaatsje Malino, 
onzen laatst geopenden post in Midden
Celebes, was hij het die in de samen
korn.sten met het kamponghoofd aldaar 
sprak en hem leidde tot Christus. 

Toen de korps-officier zich later met 
dit kamponghoofd verstond om te 
komen tot het bouwen van een bijeen
korn.stlokaal in den kampong Gimpoe
bia, was 'hij direct bereid om daaraan 
naar zijn beste kunnen mede te wer
ken. Op zijn verzoek hielp de kam
pongbevolking dapper mee, en zoo 
kon na eenigen tijd, practisch zonder 
kosten, een bijeenkomstlokaal verrij
zen, dat, ofschoon primitief van opzet, 
voor de menschen in dat district het 
Ruis van God is, waarheen men gaat 
om Hem te aanbidden. 

Eenigen tijd later was ons kampong
hoofd de gangmaker voor het oprich
ten van een volksschool in Gimpoebia 
met een schoolkring van 10 km. Het 
gouvernement, hiertoe aangezoch~~ 
verklaarde zich bereid deze school b1J 

THEE-VISITE 

IN EEN 

KINDERHUIS. 
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oprichting op de gewone wijze te sub
sidieeren, en zoo kwam na korten tijd, 
geheel door vrijwilligen dienst van de 
kampongbewoners een flink school
gebouw gereed, waar thans aan ruim 
80 kinderen dagelijks onderwijs gege
ven wordt. Wij hebben hooge hoop, 
dat het leerlingen-aantal aan deze 
school in 1937 boven de 100 zal stijgen. 
Om bijeenkornstzaal en school begint 
zich een vrij aardige kampong te vor
men en wij hebben nog veel verwach
tingen van het Pekawa-district. 

In den ,,Wereld voor God-veldtocht" 
gedurende het jaar 1936, werden in 
de Midden-Celebes-Divisie 2630 zielen 
gewonnen voor den Heer. Dit cijfer 
stemt tot verblijding, want achter al 
deze besluiten om Jezus te volgen 
moet ge heel wat strijd onderkennen, 
heel wat bereidwilligheid zoeken tot 
kruisdragen ; daar achter kunt ge heel 
wat genade U voorstellen, die kracht 

De Kommandant gedurende een bezoek aan 
Celebes met een der oudste Christenen aldaar. 

zal moeten geven om het te dragen 
als mede-kampongbewoners zich van 
hen afwenden, weigeren om met hen 
samen op een plaats het bosch te ont
ginnen om aldaar hun ladangs te ma
ken, uit vrees voor ongelukken en 
voor misoogst, uit vrees voor de 
gestorven voorouders, die uit misnoe
gen over het verlaten der oude paden 
allerlei onheil zouden kunnen aanrich
tne, en uit vrees voor wat de geesten, 
die men zich overal denkt, in het hout, 
in steen, in water, in de aarde, ja waar 
niet al, hun zouden kunnen aandoen. 

Toch zit ook in dat uitstooten weder
om een verborgen zegen in zooverre, 
dat het de belijders van Christus' 
naam samenbrengt. 

(Vervolg pag. 8 kol. 4). 

ELFVER LOOC HEN IN GS-AANVRAGE_ 
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Majoor en mevrouw Brandt geve!n vaarwel 
voor Midden-Celebes. 

Majoor en mevrouw Brandt, die door den 
Kommandant zijn aangesteld als Divisie
officieren voor Midden-Celebes, gaven in 
den loop der laatste maand vaarwel aan 
Soerabaja. De drie jaar, die de Majoors in 
deze stad gearbeid hebben, zijn gelukkige, 
gezegende jaren geweest en groote invloed 
is van hun arbeid uitgegaan. Hun werk 
voor het ASIB (voedsel verstrekking) bracht 
hen in aanraking met de allerarmsten der 
stad, terwijl hun medisch werk op de Lepra
kolonie hen het respect en de waardeering van 
de hoogste autoriteiten deed 'Winnen. Ook 
onder de Chineesche bevolking hebben zij 
veler harten gewonnen. 

Al hun vrienden hebben zich dan ook teza
men vereenigd om hun een passend vaarwel 
te geven en wel in de zaal van Soerabaja 2. 
De bijeenkomst stond onder leiding van 
Majoor Hiorth en na een openingslied, dat 
zeer hartelijk d-0or alle aanwezigen werd 
meegezongen, zette de Majoor de principes 
van het Leger in verband met den arbeid 
onzer Officieren eenvoudig en duidelijk 

· uiteen en voegde hieraan toe, dat beiden, 
Majoor en mevrouw Brandt, hieraan getrouw, 
nu hun marschorders volgden en naar een. 
nieuw arbeidsveld vertrokken. Majoor Her
mes van het Militair-Tehuis, Majoor Kyle 
van het Vrouwen- en Kinderziekenhuis, 
Breeder Latuasan van het Chineesche korps 
en Adjudant Mepham namens de Chineesche 
bevolking, spraken alien woorden van 
waardeering voor den arbeid van onze 
makkers. Breeder Lengkong, lid van den 
gemeenteraad, gaf een mooi getuigenis, zoo
wel over het geestelijk als het maatschap
pelijk werk van de scheidende officieren. 

Toen de Majoors zelf opstonden om te 
spreken was dit met een diepen toon van 
dankbaarheid voor al wat God voor hen 
geweest was in deze faren. Ook spraken zij 
hun dank uit voor de prettige samenwerking 
met vrienden, officieren en makkers. !Het 
was een zeer gezegende avond. 

Bij het vertrek van de boot naar Celebes, 
was ee.µ groote groep vrienden en heilssol
daten aan de kade om de Majoors ,,Goede 
reis" te wenschen. Onder hen waren de Ass. 
Resident t.b. Dr. B. Ockers en mevrouw, 
Dr. J. A. de Nooy, In.specteur van den D.V.G. 
voor Oost-Java en de hoofd-Gouvernements
arts J. B. Sitanala. Voordat de boot vertrok 
werd den Majoors het ,,God zij met U, tot 
ons wederzien !" toegezongen en bad onze 
Chineesche Luitenant Gods zegen over hen 
af. Moge de Heer hen beiden tot grooten 
zegen stellen in Celebes ! Moy Hong Bo. 

Ver van de stad, aan een afgelegen dessa
weg, ligt het Hulpziekenhuis Toeren. Van 
buit~m aan de groep bamboe-huizen zou men 
niet zeggen, dat zulk een gezegend werk dag 
in dag uit achter dien witten muur, die het 
grootste gedeelte van het ziekenhuis omsluit, 
gedaan wordt. 

Doch het is niet over de ziekenverpleging, 
dat wij ditmaal iets willen vertellen, maar 
wel over den geestelijken arbeid, die daar 
verricht wordt. Zondag aan Zondag wordt 
aan zieken en herstellenden de boodschap 
van Jezus' liefde en kracht gepredikt en nu 
op Zondag 14 Februari, · mochten wij een 
rijken oogst binnenhalen voor Gods konink
rijk. 

In de Heilingssamenkomst, die geleid werd 
door Majoor Palm werden zeven makkers 
ingezegend tot heilssoldaat. Enkelen hunner 
zijn werkzaam in hej; ziekenhuis anderen 
komen vanuit de dessa de bijeenkomsten 
bezoeken. Een groote groep patienten was 
aanwezig om van de plechtigheid getuige te 
tjjn. Vooraan zaten de nieuwe heilssoldaten, 
keurig in uniform, en een viertal kinderen, 
dat reeds lang blijk had gegeven. werkelijk 
veranderd te zijn en nu tot Jong-soldaat zou 
worden ingelijfd. 

Duidelijk en krachtig beantwoordden alien 
de hun gestelde vragen met ,,Ja, dat wil ik". 

S T' R IJ D K R E E T 

Daarna werden zij onder de vlag opgedragen 
aan God en het Leger. De Jong-soldaten, ge
schaard om de vlag, hoorden nogeens· de 
Belofte aan, die zij vrijwillig hadden getee
kend en beloofden daarop Koning J ezus te 
dienen naar hun beste vermogen. !Het zal 
moeilijk zijn voor allen om in hun Mohame
daansche omgeving voor Christus uit te 
komen, doch zij zijn moedig. Majoor Palm 
behandelde daarop het bijbelonderwerp en 
wees onze makkers erop, hoe noodzakelijk 
het is immer het hoogere te zoeken. Het was 
ontroerend in den nabidstond te zien, hoe 
een Chineesche moeder opstond en tezamen 
met haar kinderen neerknielde. Een van de 
pas ingezegende Jong-soldaten bracht zijn 
beide zusjes naar voren om te bidden. En 
zoo breekt het licht van Gods liefde hier in 
Toeren meer en meer door en mogen wij 
bemerken, dat het verlangen om God te 
kennen grooter wordt en de harten zich 
openen voor Hem, Die de Weg, de Waarheid 
en het Leven is. Halleluja ! 

G. S. 

= 

= = 

~1. 

Op Danderdag 18 Februari hadden wij de 
welkomstsamenkomst van de drie nieuwe 
officieren, z66 uit de Kweekschool, die onze 
krijgsmacht kwamen versterken. Wij zijn 
den Kommandant zeer dankbaar voor deze 
mooie ,,gift", die een flinke aanwinst is voor 
onzen arbeid. 

Onder groote belangstelling had de instal
latie plaats. Het getuigenis van onze jonge 
makkers deed blijken, dat zij vol goeden 
moed zijn voor de toekomst. N aar aanleiding 
van het woord van Jezus tot Zijn discipelen: 
,,Geeft gij hun te eten", sprak Majoor Loois. 
Met grooten ernst werd geluisterd en toen 
daarna de drie officieren neerknielden onder 
de Legervlag en zongen: ,,Voor eeuwig wil 
ik dienen", was er diepe ontroering bij velen. 
God zegene hen ! 

Toea i Lodo. 

Ter ge!egenheid van het Congres in Bandoeng met het bezoek van de Generaal werd voor haar 
gedefileerd. De marsch op weg naar het Preanger~hotel. 

Op 17 Februari hadden wij een zeer geze
gende bijeenkomst in ons korps. Bij aan
komst van Majoor Loois, de leider der bijeen
komst, zongen de Zondagsschoolkinderen 
een lied en al heel spoedig was dit clubje 
'omringd door een aantal makkers met 
spreektrompetten en zoo ging het in optocht, 
terwijl de ,,luidsprekers" hun aankondiging 
deden, het dorp door naar de zaal. Het fluit
korps - specifiek Minahassaasch - had zich 
bij den stoet aangesloten en speelde keurig. 
Op het erf werd een Leger des Heils-bijeen
komst gehouden. 

De samenkomst, die daarop volgde in de 
zaal, was zoo goed bezocht, dat lang niet 
allen een plaatsje konden vinden. In deze 
bijeenkomst werd een nieuwe Leger des 
Heils-korpsvlag overhandigd. Dit was een 
plechtige gebeurtenis, die op alien een die
pen indruk maakte. Er is in Toempaan een 
groote kans -,mor den arbeid van ons Leger 
en niettegenstaande de aanvallen van satan 
gelooven wij voor de overwi.nning. 

Sem.o.ca.ng.. 
Ooglijders-Hospitaal. 

Adjudant Frederiksen, die met zijn vrouw 
gedurende de laatste 7 jaar in Midden
Celebes heeft gearbeid, bracht voor zijn 
vertrek met Europeesch verlof een bezoek 
aan enkele posten op Java waar hij met veel 
zegen sprak over de wonderen Gods onder 
de Toradja's. In het Ooglijders-Hospitaal 
leidde hij een zeer gezegende bijeenkomst, 
eerst des middags in een omliggende dessa, 

doch door den regen verd:reven, werd des 
avonds in de zaal de aanval op den satan 
herhaald. Met gespannen aandacht werd 
geluisterd na~r alles, wat de Adjudant ver
telde. Den volgenden dag werd besteed aan 
huisbezoek in den kampong, gevolgd door 
een openluchtsamenkomst. Als voorberei
ding voor de avondmeeting werden enkele 
koren in de Celebes-taal ingestudeerd. De 
zaal was vol en een der officieren, gekleed 
in Celebes-costuum was een ,,levend getuige" 
van den arbeid in Celebes. Aan de hand 
~an vele pakkende illustraties uit zijn jaren-
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Tot onze spijt werd verzuimd in het 
vorig nummer te vermelden, dat ter 
gelegenheid van het bezoek van Gene
raal Evangeline Booth aan Semarang, 
behalve de Ass. Resident, die de Ge
neraal welkom heette namens den 
Gouverneur van Midden-Java, ook 
aanwezi.g was de Loco-burgemeester 
W. H. Th. Marcus, die de Generaal 
namens de s~d Semarang begroette. 
Zijn dochtertje bood onze internatio
nale Leidster bloemen aan, welke 
vriendelijkheid door h:;tar ten zeerste 
op prijs gesteld werd. 

Jammer, dat Semarang niet op het 
programma sfond voor een Lezing, 
doch de ontvangst was er niet minder 
hartelijk om. 

lange ervaring sprak de Adjudant, mevrouw · 
Adjudant Poutiainen zong en alles tezamen 
maakte dezen a vond tot een onvergetelijken. 
Met dankbaarheid denken wij aan dit bezoek 
terug. Adj. C. 

Sem~ 1. 
Dag van zegen en overwinning. 

Het bezoek van Adjudant Frederiksen aan 
Semarang I was rijk aan zegeningen. De 
opkomst was prachtig en met groote aan
dacht en verlangen naar geestelijke ophef
fing dronken de aanwezigen de boodschap 
van God in. De Geest des Heeren was in ons 
midden en in grooten ernst kwamen enkele · 
der makkers zich bij vernieuwing aan den 
Heer toewijden. Ook 's avonds hadden wij 
een gloedvolle sainenkomst, veel menschen, 
blijde getuigenissen, een mooien solo door 
Kapiteine Kappers, en daarna behandelde 
de Adjudant weer Gods W oord. Ook was 
hetgeen hij vertelde uit zijn arbeid in Mid
den-Celebes zeer treffend. Enk:elen kwamen 
ook nu weer tot Jezus. Halleluja ! 

P.M. 

iJata.via. z. 
Ook in dit korps leidde de Adjudant, 

ditmaal bijgestaan door mevrouw Frederik
sen, enkele gezegende bijeenkomsten. Op 
Zondag werd de heerlijke boodschap van het 
Evangelie verkondigd, doch de Maandag
avond was geheel gewijd aan mededeelingen 
ov.er den arbeid in Midd·en-Celebes. De 
Adjudant vertelde, hoe moeilijk het begin 
was geweest, toen hij, slechts enkele maan
den uit Europa, de talen niet machtig, daar 
in Rowiga was hegonnen. De liefde tot 
het volk had echter overwonnen en na deze 
periode van arbeid, konden zij beiden terug
zien op veel zegen en honderden Toradja's, 
die van de duisternis tot het licht waren 
overgegaan. Ook deed de Adjudant vele 
interessante mededeelingen omtrent gewoon
ten en zeden van de bevolking van dit deel 
van ons zendingswerk. Het was een avond, 
waarvan wij hebben genoten. God zegene de 
Adjudants en ook in het bijzonder den arbeid 
onder de Toradja's ! W. 

De heerlijkc stroom. 

0, hebt gij gehoord van dien heerlijken 

stroom, 
Die vloeit door des Vaders land? 

Zoo helder en klaar en zoo £risch stroomt 

hij daar, 
Steeds voort over 't gouden strand. 

0 zoek toch dien heerlijken stroom 
Zijn water stroomt vrij voor u en voor mij. 

0 zoek toch dien heerlijken stroom. 

De bronwel is diep en haar water zoo frisch 
Verkwikt het vermoeide hart 

Hij stroomt ongestoord van Gods troon altijd 

voort 
O breng daar uw leed en uw smart. 

O, lesch toch uw dorst aan dien heerlijken 

stroom 
Dien God in Zijn liefde ons gaf. 

Zijn Geest roept, o kom, vermoeide ja kom, 
En leg daar uw zondenlast af. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen : 
Tot Lt.-Kolonel : 

Brigadier G. Lebbink 

T ot Brigadier : 
Majoor Ch. Stewart 
Majoor O. Strandlund 

Henry W. Mapp, 
Chef v.d. Staf. 

Tot Majoor: 
Adjudant M. A. Lorier 
Adjudant A. va:n Oudheusden 

Tot Adjudant : 
Kapitein E. Pantea 

Majoor A . 

" 

Overplaatsingen : 

Both, T::,eren (in bevel). 
Gerth*, Boegangan. H . 

P. Rollfs, Padang (in bevel). . 
Rosenlund*, Djokja-Mil. Tehms E. 

(in bevel). 
Ch. Schulz*, Batavia-Sociaal-tehuis 

(in bevel). 
,, J. Uylings*, Leprozerie ,,Semaro_eng". 

Adjudant S. Johannessen*, Rowiga"-sectle. 
,, J: Kalangi, Kakas. 

E. Sahetappy*, Kantewoe. 
E. Stapleton, Pelantoengan. 
Tj. Tichelaar*, Kasijan (in bevel). 

Kapltein S. Baasto*, Toeren. 
,, R. Geus, koliektant voor Sumatra. 

J. C. de Jonge*, Cheribon 
" (in bevel). 

C. Kandou* Sibelaja (in bevel). 
J. Kudding,' Bandoeng-Kinderhuis. · 
S. Lohne, Pelantoengan. 

" 
" 
" 

J. Rigo, Bora. 
R. J. Runtuwene, Sender. 
B. Saito*, Balane. 
M. Sapart, Oengaran. 
E. Sprokkereef*, Malang (in _bevel) . 

:: A. Tanontina, Wawogaga (ass1stent). 
Luitenant E. Boe, Rowiga. 

,, B. Kasoemba, Banassoe (in bevel/. 
D. Tomauria, Bandoeng - M~l. 

Tehms. 
J. Verwaal, l\IIalang. 

Kdt'.' Luitenant P. Paiman, Toeren. 

" 
J. Simandjoentak, Padang. 

J. W. de Groot. 
Commissioner. 

Bandueng, 20 Maa11. 1937. 

I 
2 
4 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant De Groot. 

April Pelantoengan. 

" 
Oengaran, des morgens 
Semarang I des avonds. 

I 

5 
" 

Semarang officierssamen-

10-18 
19-20 
1-3 

" 
" Mei 

komst. 
Ambarawa - Magelang. 
Sumatra's Oostkust. 
Palembang. 
Tarakan. 

Mevrouw De Groot. 
4 April Oengaran en Semarang I. 
5 Soerabaja. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 
20 April Bandoeng I. 

J. L.-Demonstratie. 

Lt. Kofonel en mevr. Lebbink. 
25 April Bandoeng I. 

Brigadier Strandlund. 
10 April Semarang, Boegangan. 
11 ,, Ooglijders-Hospitaal 's morgens. 

16 
25 

Semarang I 's avonds. 
Batavia - Mil. Tehuis. 
Cheribon. 

Majoor en mevr. Pearce. 
22 April Bandoeng I. 
25 ,, Batavia I 's morgens. 

Batavia II 's avonds. 

Majoor Brandt. 
4 April Pendere. 

11 Sibelaja. 
17 Padende. 
18 ,, Rowiga. 
19 ,, Bomba. 
20 ,, Balane. 
21 ,, Wajoe. 
22 Gimpoebia. 
23 ,, Wawogaga. 
24-25 ,, Malino. 
26 ,, Paloe. 
27 Toro.po. 
28 ,, Rarangkoenao. 
29 ,, Biroemaroe. 
30 ,, Bora. 

Majoor Hiorth. 
2 April Solo. 
4 ,, Semarang I. 

11-12 ,, Ambarawa. 
13 Koedoes. 
15 Lasem. 
16-17 ,, Rembang. 
18-19 ,, Ngawi. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DENCHEF-SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel 

April 1937. 

• ••• 
·~----..... ---~,.-............ .. 

,,Zoo iemand achter Mij wil komen, d.iE 
verloochene zichzelven, en neme zijn kruis 

dagelijks op, en volge Mij." 

De Kommandant. 

Het bezoek van onzen Leider aan Malang 
is een groot succes geweest. De openings
plechtigheid van het nieuwe Militair-tehuis 
en de nieuwe Legerzaal, werd bijgewoond 
door de hoogste plaatselijke aut-0riteiten, die 
belang ste1den in onzen arbeid. De ingezete
nen van Malang toonden hun waardeering 
in deze gebeurtenis door het bijwonen der 
bijeenkomsten gedurende den Zondag. 

Tot onze spijt moeten wij melden, dat na 
dit bezoek aan Malang, de Kommandant 
m·inder wel is geweest en genoodzaakt was 
gedurende eenige dagen het bed te houden. 

' Hij kon echter toch zijn aandacht schenken 
aan enkele ckingende zaken en tot onze 
vreugde kunnen wij melden, dat de voor
uitgang van dien aard is, dat, als deze aan
teekeningen in de Strijdkreet gelezen wor
den, de Kommandant D.V. reeds weer op 
het strijdpad is. 

Mevrouw De Groot was een goede ver
pleegster gedurende de ziektedagen van den 
Kommandant, hetgeen ongetwijfeld tot zijn 
spoedig herstel heeft meegewerkt. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 

Deze nationale pog.ing zal op 1 April 
beginnen. Onze vrienden en alien, die onzen 
arbeid · in deze gewesten kennen, weten, dat 
wij hun financieelen steun noodig hebben om 
onzen arbeid voort te zetten. De officieren 
en soldaten maken de Week van Gebed en 
Zelfv;erloochen:ing tot een ernstige voorbe-

Lukas 9: 23. 

reiding. Laat ons alien doen wat in ons 
vermogen is om eenigszins de lasten te 
helpen dragen, opdat het werk in onze ver
schiliende instellingen voort kan gaan. Moge 
God Zijn zegen schenken op alle pogingen 
fo. dit verband aangewend ! 

De .J o.ngelieden-week. 

De Kommandant heeft besloten, dat de 
week van 19-25 April speciaal gewijd zal 
zijn aan de belangen van onze Jeugd. Bijzon
dere samenkomsten en demonstraties zullen 
gehouden worden voor en met de jonge 
menschen. Zie uit naar verdere, plaatselijke 
aankondigingen. ·Majoor Pearce, de T.J.L.S. 
is zeer verlangend, dat vele jonge menschen 
als nieuwe bezoekers voor onze samenkom
sten in die week zullen gewonnen worden. 

Bevorderingen. 

De ,,Officieele Mededeelingen" geven ons 
deze maand de namen van een aantal offi
cieren, dat bevorderd werd. N amens al onze 
lezers willen wij hen van harte gelukwen
schen. Moge God hen zegenen en hen tot 
nog grooter nut maken in Zijn dienst. De 
volgende makkers zijn bij deze bevorderin
gen betrokken : Lt.-Kolonel Lebbink, de 
Brigadiers Stewart en Strandlund, Majoor 
van Oudheusden, Majoor Lor.ier en Adju
dante Pantea. 

Wij vergeten met onze gelukwenschen ook 
niet mevrouw Lebbink en mevrouw Strand
lund, die een groote hulp voor haar man 
zijn in den Heilsstrijd. 

De Chef-Secretaris en mevrouw RIDSDEL 
Jeiden een inzegening van Plaatselijk-officieren in BANDOENG I. 

Op Donderdag 11 Maart hadden wij het 
voorrecht den Chef-Secretaris en mevrouw 
Ridsdel met ons te hebben. De bijeenkomst 
droeg een bijzonder karakter. Allereerst werd 
een eindgetuigschrift uitgereikt aan een 
korpskadet, die getrouw haar lessen tot het 
einde toe gemaakt had, namelijk zuster 
Hengst van het Hoofdkwartier. 

Toen werd een recruut ingezegend tot 
heilssoldaat, een gebeurtenis, die allen tot 
groote dankbaarheid stemde. De Kolonel 
legde alvorens tot de inzegening over ie 
gaan nogeens uit, wat in de allereerste plaats 
vereischt werd n.1. zeker te weten, <lat men 
bek~rd is, alvorens heilssoldaat te kunnen 
worden. Daarna werd Gods zegen afgebeden 
over onzen broeder, terwijl de Legervlag 
boven hem ontplooid werd. 

Ten laatste was daar de inzegening van 

enkele makkers tot Plaatselijk-officier. Ons 
korps werd verrijkt met een Jongelieden
sergeant-majoor, een J. L.-Penningmeester, 
een Korpskadetten-leidster en Korps-secre
taresse. Door het buitenlandsch verlof van 
verschillende officieren, die als Plaatselijk 
officier hadden meegestreden, waren deze 
plaatsen in ons korps opengevallen en het 
was reden tot groote vreugde, dat ze weder
om ingenomen werden. J. L. S. M. Thyssonk 
ki:eeg gelegenheid een woord te spreken en 
in zijn toespraak vertolkte hij de gevoelens 
van allen : de beste krachten voor Christus. 

Mevrouw Ridsdel behandelde daarop het 
woord van God. Zij weet haar gehoor immer 
dadelijk te boeien en ook nu brachten de 
gedachten aan ons doorgegeven grooten 
zegen. Het was een goede en voor ons korps 
gedenkwaardige avond. 

LAN DDAG 
OP HEMELVAARTSDAG 6 MEI 

zal op bet terrein van Tjioemboeloeit - Berg en Dal, 
een LANDDAG plaats hebben, 

waaraan verbonden is een bijzondere 

J E U G D - D E M 0 N S T RA T I E. 

De bijeenkomsten zullen ,geleid worden door 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 
bijgestaan door den Chef~Secretaris en mevr. Ridsdel, 
den Hoofdkwartierstaf en een groot aantal officieren 
van Bandoeng en Omstreken. 

Ziet uit naar plaatselijke aankondigingen en maakt reeds 
nu uw schikkingen om op te gaan naar den LANDDAG. 

7 

Veranderingen. 

In verband met de verschiliende over
plaatsingen, kunnen wij melden, dat Majoor 
en mevr. Rosenlund reeds aardig de zaken 
in Djokja in handen hebben. Ook Majoor 
en mevrouw Brandt, de nieuwe Divisie
officieren voor Midden-Celebes zijn in Kala
wara aangekomen en hartelijk verwelkomd. 

Majoor en mevrouw Schulz zijn juist gear
riveerd van hun Europeesch verlof en bezig 
zich in hun nieuwe werk als beheerders 
van het Tehuis voor Socialen arbeid in 
Batavia, in te werken. 

Een warm welkom wachtte Majoor en 
mevrouw Lorier in Poelau si Tjanang, terwijl 
Majoor Rollis, wiens gezondheidstoestand 
zeer verbeterd is, aangesteld werd om den 
arbeid in Padang uit te breiden. De ruimte 
laat ons niet toe alle veranderingen te 
noemen, doch wij verwijzen hiervoor naar de 
Officieele Mededee1ingen. Moge Gods zegen 
op al deze aanstellingen rusten ! 

Uit onzen familie-kring. 

Tot onze spijt moeten wij melden, dat 
Majoor Carpenter van Pelantoengan moest 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook 
mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink staat op de 
ziekenlijst. Kapiteine van Llth en haar farni
lie maken zeer zorgelijke tijden door, aan
gezien haar moeder in Amster<lam heel 
ernstig ziek is. Moge onze almachtige God 
Zijn heelende hand leggen op de zieken en 
moge de verzekering van onze gebeden hen 
tot steun en troost zijn ! 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

De Kommandant ontving bericht, dat 
Majoor Bertha Neddermeyer, die zeven jaar 
als zendings-officier in Ned.-Indie door
bracht, doch om· gezondheidsredenen niet 
kon terugkeeren, tot Heerlijkheid werd 
bevorderd. De Majoor was aangesteld op 
het Handels-departement in Berlijn. Voor 
zoover wij weten, kwam de roepstem tot 
hoogeren dienst onverwachts. Mogen wij 
alien bereid bevonden worden, als die roep
stem ook tot ons komt ! 

Vreugde. 

De Kapiteins Loernio van Padende (Cele
bes) en de Luitenants Bawean van Peana, 
eveneens in Celebes, verheugen zich over de 
geboorte van een dochter. Moge God de 
kleinen zegenen ! 

Een vriendehjk verzoek. 

Wie van onze lezers kan en wil ons helpen 
aan het volgende ? Voor twee van on.ze 
dessaposten hehben wij noodig : 

1 nieuw zadel 

2 petroleumlampen onder druk, voor de 
verlichting van de zaal. 

Indien u ons kunt helpen zullen onze 
makkers in de betrokken posten u zeer 
dankbaar zijn. Gelieve eventueel te schrijven 
aan den K-0mmandant, J avastraat 16, 
Bandoeng. 

Commissioner B. Vlas, bij de meeste offi
cieren en vele lezers van onze Strijdkreet 
welbekend als Territoriaal Kommandant van 
het Leger des Heils in Nederland, is op 
18 Februari 1.1. in het huwelijk getreden met 
Majoor A. J. Willemsen. Moge Gods zege:n 
op hen rusten ! 
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I VOOR DE JEUGD l 
WAT HARRY AAN GOD LEENDE. l 

L.._..,,,__... . ....., __ ..._ ___ ~,..,_,...,......,,._..,~,..,-= ....... g-e-: ... ~ .... h-i:..,,~ .... e ... ru __ ·s ...... v,..o._.: .... :_o_nze......,~--~~~ 
Grootvader en grootmoeder woonden op 

een groote boerderij en met elke zomer
vacantie mocht Harry enkele weken bij zijn 
grootouders logeeren. 

Zij hielden erg veel van hun kleinzoon, 
maar toch zagen zij telkens weer zijn hezoek 
met schrik tegemoet, omdat Harry zoo erg 
ondeugend was. Soros maakte hij 's avonds 
de deur van het kippenhok ·open en liet hij 
alle kippen uitloopen, of hij deed het hek 
van den varkensstal los, zoodat de groote, 
logge varkens den tuin inliepen en alles 
vertrapten. Het waren geen aardige kwa
jongensstreken, doch echte plagerijen. 

Toen Oma dus op zekeren dag een brief 
kreeg en aan Opa vertelde, dat Harry kwam, 
mopperde deze : ,,Dat heteekent kippen en 
var kens achterna loopen", want Oma had 
altijd de grootste moeite alles weer veilig in 
de hokken te krijgen. 

* * * 
Harry kwam en Opa was bijzonder op z'n 

hoede. Doch inplaats van de varkens en 
kippen uit te laten, hielp hij Oma den eersten 
avond bij het verzorgen van de dieren. 

,,Ik vrees", zeiden de oudjes tot elkaar 
dien avond, dat onze jongen ziek is. Den 
volgenden dag was het precies hetzelfde en 
grootmoeder vroeg ongerust wat er toch aan 
scheelde, ofschoon Harry vroolijk genoeg 
was. ,,Niets", was het antwoord ,,. . . . . . . . . maar 
vindt U mij heusch anders?" Dadelijk gaf 
grootmoeder toe, dat dit zoo was. Toen 
vertelde Harry, dat hij den laatsten tijd de 
Zondagsschool bezocht had en daar zijn hart 
voor den Heer Jezus had opengesteld. 

,,Nou, nou", was alles wat grootmoeder 
zeide en toen ging zij stil naar de keuken, 
diep in gedachten verzonken. 

Harry 's verjaardag vieJ juist in de vacan
tie en zijn grootouders gaven hem altijd een 
mooi cadeau. Dooh dit jaar was er inplaats 
van het groote mysterieuze pak op zijn bord, 
een splinternieuw briefje van vijf gulden. 

,,Wij dachten, dat je dit jaar weleens graag 
zelf je cadeau zoudt willen koopen", zeide 
grootvader. En nauwelijks was het ontbijt 
afgeloopen, of Harry rende dan ook naar het 
dorp en stond al spoedig met groote ver
langende -0ogen voor het raam van den 
speelgoedwinkel te kijken. Wat een massa 
dingen waren daar: een trein, een locomo
tief, een groote voetbal, kleurpotlooden, een 
trom ! Tenslotte besloot hij tot een locomo
tief. Juist wilde hij den winkel hinnenstap
pen, toen er een vrouw aankwam, die bitter 
schreide. Het was de werkvrouw van groot
moeder en Harry kende haar heel goed. 
Dadelijk liep hij op haar af en vroeg erg 
medelijdend, wat er aan scheelde. 

,,0, snikte ze, ik hen achter met de huur 
en de huisbaas wil mij het huis uitzetten 
met de kinderen !" Zij was erg zenuwachtig 
en wilde doorloopen. 

Harry liep mee en vroeg : ,,Hoeveel moet 
U betalen ?" ,,Vijf gulden", was het a.'1.twoord. 
Vijf gulden! Harry schrok. Juist zooveel 
als hij in zijn zak had voor die mooie loco
motief. Toen opeens kwam de tekst in zijn 
gedachten, dien hij den laatsten Zondag op 
de Zondagsschool geleerd had : ,,Die zich 
over den arme ontferµit, leent den !Heere." 
De onderwijzer had op eenvoudige, duidelijke 
wijze de heteekenis van deze woorden 
uitgelegd. 

Zijn besluit was genomen. Met een vuur
rood gezicht stopte hij de arme werkvrouw 
zijn nieuwe briefje in de hand en zei : ,,Dit 

is van mij, ik mag er mee doen, wat ik wil, 
het is voor U." En weg rende hij. 

* * * 
's Middags aan tafel wilde grootvader 

natuurlijk dadelijk weten, wat hij gekocht 
had. 

Harry aarzelde even en toen zeide hij : 
,,Ik heh mijn geld aan den Heer geJ.eend." 

,,Wat bedoel je daarmee ?", vroeg groot
moeder verbaasd. Toen vertelde Harry de 
heele geschiedenis. Oma en Opa zeiden niet 
veel, keken elkaar echter even ernstig aan. 

's Middags was grootmoeder bezig met 
haar naaiwerk en overdacht nog eens alles 
wat dien dag gebeurd was. Zij vroeg zich af, 
of zij niet in haar plichten tegenover haar 
werkvrouw was tekort geschoten en nam 
zich voor haar te helpen. Toen Harry binnen 
kwam van zijn spe\ in den hooiherg, stopte 
zij hem een rijksdaalder in de hand. Dat 
was een fijne verrassing ! 

Grootvader was hezig in den tuin. Ook hij 
had nagedacht over wat Harry had gedaan. 
Het had hem diep aangegrepen van zijn 
levenslustigen kleinzoon en in zichzelf 
mompelde hij ontroerd, ,,maar de rakker zal 
niet lijden onder zijn onzelfzuchtigheid" en 
toen hij binnen kwam voor een kop thee, 
werd Harry een antler nieuw hriefje van 
f 5.- in de hand gestopt. !Harry zei niet 
veel, maar toen ze 's avonds met z'n drieen 
bij elkaar zaten, hegon hij opeens : ,,Groot
vader, nu weet ik wat het heteekent, dat 
God rente betaalt. Ik heh den Heer Jezus 
vijf gulden geleend en ik heh zeven-en-een 
halven gulden teruggehad !" 

* * * 
Niet altijd betaalt God zoo spoedig het 

loon voor een goede daad en ook niet altijd 
op deze wijze, doch zeker is, dat alles wat 
wij uit waarachtige liefde yoor God en uit 
medeleven met onzen naaste doen, door Hem 
gezien en gezegend wordt. 
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(V ervolg van pag, 5). 

Een v"~r'blijdend teeken is ook de 
vooruitgang in het aantal soldaten en 
jong-soldaten. Het schoolwerk is velen 
tot zegen geweest en .in vele korpsen 
beginnen wij nu de vruchten te pluk
ken, in den vorm van plaatselijk offi
cieren en compagnie-leiders, van deri. 
arbeid nu ruim twintig, bijna vijf en 
twintig jaren geleden verricht in de 
scholen. Verblijdend is ook het aantal 
Toradjas en. Kailiers, dat als officier 
of onderwijzer werkzaam is binnen het 
raam van ons werk in Midden-Celebes. 

Het winnen van de jeugd voor den 
Heer is ook in Midden-Celebes een 
taak, waaraan niet te veel aandacht 
geschonken kan warden. De resultaten 
die wij er thans van zien zijn, ofschoon 
niet zonder teleurstelling, toch veel
belovend voor de toekomst. 

* * * 
Het zou niet moeilijk zijn om de 

elders vermelde geschiedenissen aan 
te vullen met nog tientallen anderen. 
Andere omstandigheden, maar hetzelf
de thema ,,uit duisternis tot het Licht". 
Ook zou ik hier. veie statistische gege
vens neer kunnen schrijven, die zeker 
wel een beeld zouden kunnen geven 
van den omvang van het werk b.v. 
gedurende een jaar in al deze posten 
verricht, doch hier wordt gewerkt met 
waarden welk.e zich niet in cijfers doen 
samenvatten. 

Maar, waarde lezer, als dit alles dan 
gezegd is, dan komen wij toch weer 
terug tot ,,uit de duisternis tot het, 
Licht". Dat is de taak ons opgelegd. 
Niet door menschenhanden, maar door 
den Heer Zelf, toen wij Zijn roepstem 
gehoorzaamden om uit te gaan het 
,,evangelie predikende aan alle creatu
ren". 

Mage Gods zeg'en bij voortduring 
rusten op dien arbeid, waaraan wij ons 
hart verpandden ! 
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,,Het is nu bijna zes jaren geleden, maar 
,,het staat nog frisch in mijn gedachten. Onze 
,,standplaats is een droge plaats en in het 
,,eerste jaar dat ik hier doorbracht hadden 
,,wij slechts eenmaal regen. De aanplantingen 
,,hadden overal zeer geleden ; mai:s en rijst, 
,,maanden geleden geplant, was · geheel ver
,,brand door de zon, en overal werden heiden
,,sche feesten gemaakt om toch maru: den 
,,zoozeer gewenschten regen te krijgen. 

,,Groote ossen werden geslacht en duizen
,,den menschen verzamelden zich ; dit was 
,,een groot feest -en men zou de geesten 
,,aanroepen en trachten hen te bewegen tot 
,,gunstige gezindheid, opdat zij toch einde
,,lijk regen zouden doen neerdalen. Een 
,,altaar werd gereed gemaakt en daarop 
,,werden allerlei voorwerpen neergelegd. 
,,Ongeveer honderd vrouwen, versierd vol
,,gens haar adat, hebben gedurende zeven 
,,dagen haar dansen volgehouden ; zeven 
,,dagen lang klonk het boem, boem, boem 
,,van den trom en den geheelen tijd luidde 
,,men hellen, doch hoe meer lawaai men 
,,maakte des te minder werd het water, dat 
,,nog uit de ,,pantjoeran" kwam, en de men
,,schen stonden zeer verbaasd. 

,,Drie dagen later, nadat al het lawaai 
,,over was, kwam een oude man bij ons en 
,,zeide : ,,Ik hen niet tegenwoordig geweest 
,,bij de feesteri ; ik had er geen geloof in, 
,,maar mag ik U nu vragen om uw God te 
,,bidden, waarvan ge zegt dat Hij almachtig 
,,is, om ons den zoo noodigen regen te 
,,geven ?" Hij vroeg ons dit bij een samen
,,komst gehouden in een bantaja (hei
,,densche tempel) en wij veranderden de 
,,samenkomst in een bidstond voor de bevol
,,king. Er waren niet velen tegenwoordig 
,,maar de Geest des Heeren was in het mid
,,den. 

,,Bezorgd ging ik van de samenkomst naar 
,,huis, wetende, dat indien God ons niet zou 
,,verhooren, voor ons een buitengewoon 
,,moeilijke tijd zou aanbreken. Thuis geko
,,men dreef deze bezorgdheid . ons nogmaals 
,,op onze knieen om God te smeeken toch 
,,het wonder te doen en ons dien regen te 
,,geven. En weet U ......... des nachts geheur-
,,de het wonder. Regen, regen, zooals ik het 

HOE GOD HET GEBED VERHOORT 
Een gebeurtenis uit Celebes. 

,,daarvoor of daarna nimmer meer heh 
,,meegemaakt. Het stroomde in ons huis ; 
,,het dak was oud en liet het water overal 
,,door, maar op den natten vloer knielden 
,,de Luitenant en ik en twee moerids welke 

,,wij thuis hadden, om God te danken, Die 
,,ons gebed verhoorde." 

,,Den volgenden dag, om zes uur, kwam 
,,de oude man, die onie voorhede had inge
,,roepen, met tranen in de oogen en twee 
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,,eieren in zijn hand. ,,Ik wist wel" zeide 
,,hij ,dat de God, Die jullie over de zee hier 
,,gebracht heeft, machtig moet zijn en ik 
,,breng U deze eieren als dank voor wat gij 
,,voor ons hebt gedaan en ik wilde U vragen 
,,of het mogelijk is, dat ik datzelfde geloof 
,,deelachtig word, dat gij bezit." De Luitenant 
,,en ikzelf knielden met den ouden man neer 
,,en brachten hem tot Jezus, Die ook het 
,,donkere hart van dezen ouden heiden kon 
,,verstaan en hij werd heerlijk hekeerd en 
,,een trouw volgeling van den Heer. 

,,Enkele weken later, nadat ik eens in 
,,een soldatenbijeenkomst gezegd had, dat 
,,het noodzakelijk was, dat op onze deur 
,,stond: ,,Ik hen een Christen", kwam ik op 
,,huisbezoek bij hem terecht. Ik was zeer 
,,verwonderd, dat deze oude baas zijn huisje 
,,zoo hoog in de boomtakken had weten te 
,,bouwen en dat hij daarheen op kon 
,,klimmen, maar het meest was ik verbaasd, 
,,daar een papier te vinden met een opschrift 
,,geschreven in een eenvoudige kinderhand, 
,,met een bamboepen in den boom gestoken, 
,,waarvan de woorden aldus waren : ,,Ik hen 
,,een Christen". Ik was ontroerd. Naar boven 
,,geklauterd zijnde vroeg ik hem er naar en 
,,toen vertelde hij mij dat ik zulks gezegd 
,,had in de samenkomst en dat hij zoo recht 
,,gaarne wilde, dat allen zouden weten, dat 
,,hij een Christen was. Toen ik hem zeide, 
,,dat er hier toch velen waren, die niet 
,,konden lezen, zeide hij onmiddellijk : ,,Ik 
,,kan ook niet lezen" maar ik kan het aan 
,,anderen vertellen wat daar staat. 

,,Enkele jaren geleden stond ik bij zijn 
,,graf. Hij bleef trouw aan den Heer tot 
,,het einde. Zijn laatste woorden waren : 
,,Jezus is bij mij". (Uit een brief). 

BEN RAAK 
ANTWOORD. 

Een geleerde vroeg eens aan een ouden 
Christen : ,,Als God toch overal is, waarom 
moet ik dan naar de kerk gaan ?", waarop 
de discipel van Jezus het volgende rake 
antwoord gaf : ,,In de heele lucht is water ; 
maar als gij dorst hebt en drinken wilt, dan 
zult gij toch naar de fontein moeten gaan." 
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