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Voor het Preanger-hotel in Bandoeng. 

BIJNA ONGELOOFLIJK ! Na 42 
jaar is dan eindelijk een Generaal van 
het Leger des Heils naar Java geko
men om de Legertroepen te ontmoeten 
en te bemoedigen. Of het gewaar
deerd wordt? ,,Alles trilt", zooals de 
Kommandant het uitdrukt, er is hoog
spanning in elke plaa~, die zij zal 
bezoeken. De zalen blijken te klein om 
aan alle plaats-aanvragen te voldoen ! 

* ** 
De ,,Coen" wordt met spanning ge

volgd in en buiten het Leger. Teleur
stelling - er is vertraging, dus het 
grootsche welkom aan de kade in 
Priok moet afgelascht, de verwachting 
echter schijnt er door te groeien. Wij 
gevoelen, hoezeer wij naar haar komst 
verlangen. - Alles is in orde. Dan -
Zondagmiddag 24 Januari om 4 uur 
vertrekt de Kommandant met de 
loodsboot naar den mailstoomer en zal 
het groote oogenblik daar zijn, dat hij 
onze Generaal welkom heet - dit 
keer mondeling - op ons schoone 
Java! 

en verzekeren haar het zich een eer 
en genoegen te rekenen haar als in
ternationale leidster van het Leger des 
Heils een goed verblijf in Ned-Indie 
te wenschen. · 

Mevrouw Foote biedt de Generaal 
een beeldigen bos orchideen .aan. Het 
is een gewoel en drukte, zooals bij aan
komst van een boot gewoonlijk bestaat, 
doch clan maakt zich uit dezen chaos 
van menschen een kleine groep los. 

Waardig, eenvoudig in de keurige 
lichte uniform, doch geheel ,,Generaal" 
in houding en geste, gaat Evangeline 
Booth. aan de zijde van den Komman
dant, vergezeld van Commissioner 
Blowers en Lt. Commissioner Griffith. 
Van alle kanten warden toto-toestellen 
op haar gericht, de film wordt in actie 
gezet, verslaggevers verdringen om 
haar heen om elk woord, wat zij voor 
den geluidsfilm zal spreken op te van
gen. In dat enkele, eerste woord komt 
met een stem vol emotie, dadelijk het 
groote verlangen tot uiting, wat onze 
Leidster bezielt, namelijk om geduren
de haar verblijf op Java het aller-aller
beste te geven aan haar officieren, sol
daten en de talloozen, die naar haar 
zullen luisteren, opdat het koninkrijk 
Gods zal verheerlijkt warden! Zij 
koestert groote verwachtingen en hoopt 
ook aan alle idealen, die men van haar 
komst heeft, te kunnen en mogen vol
doen. 

Dan naar de auto's, die gereed staan 
om haar naar Bandoeng te brengen. De 
keurige, blauw-grijze ,,Dodge", door de 
V elodrome voor deze gansche tournee 
zoo welwillend afgestaan, valt dadelijk 
op. Fotografen en rapporteurs wagen 
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nog een laatste kans en dan om kwart 
voor zes, glijdt de wagen met onze be
minde gast de dokken uit om zonder 
oponthoud naar Bandoeng door te rij
den. In flinke vaart gaat het langs de 
rijstvelden, door bamboebosschen, 
langs de kampongs, terwijl een prach
tige zonsondergang een warmen groet 

JAVA • 

doeng haar officieren-corps en makkers 
te ontmoeten. 

Bij Tjimindi even oponthoud. Envoy 
Minderhoud, op verkenning uitgezon
den, wordt gegroet en dan gaat het 
verder, doch het bericht wordt naar 
Bandoeng doorgegeven en door de 
wachtende menigte wordt de bood-

In Tandjong Priok voor den geluidsfilm. 

brengt aan deze gast uit het verre 
Westen en haar een prachtigen indruk 
van Java's natuurschoon geeft. 

Het gaat in snelle vaart, later met 
helder maanlicht, want de Generaal 
popelt om behalve het kleine clubje 
Bataviaasche getrouwen, straks in Ban-

schap ,,De Generaal is Tjimindi gepas
seerd !" met luid gejuich ontvangen. 

* ** 

Het hel-verlichte Preanger-hotel 
biedt een sprookjesachtigen aanblik. 
Vroolijk wapperen de Legervlaggen, de 
Hollandsche driekleur, wordt overal 
in het rond in allerlei afmetingen door 
Kadetten en kinderen gezwaaid, zoek
lichten, ,,spelen" op het hotel ; het 
Staf-muziekkorps met glinsterende zil
veren instrumenten en een honderdtal 
officieren in hun witte uniformen 
staan gereed en een groote menigte 
Bandoengers, die deze hooge gast in 
hun stad willen verwelkomen, is samen 
gekomen. Harten - die popelen van 
?ngeduld ! Als de boot langzaam binnenvaart 

en meert aan de kade te Priok staan 
daar de Resident t.b., de weledelgestr. 
heer H. A. van Loghem, als vertegen
woordiger van den Gouverneur van 
'West-Java, de burgemeester van Ba
tavia, de hoogedeilachtbare he;er Ir. 
E. A. Voorneman, de Consul General 
van de Vereenigde Staten en mevrouw 
Dr. W. A,. Foote en de Britsche Con
sul, Mr. Bird, vlak bij de brug. Een 
filmoperateur heeft zijn toestellen op
gesteld, fotografen staan gereed. Da
delijk bij aankomst aan board warden 
de autoriteiten bij de Generaal ge
bracht en heet de Resident haar na
mens den Gouverneur, de burgemees
ter namens de stad Batavia, welkom Op weg naar de auto aan de kade. 

Daar glijdt de blauwgrijze auto bin
nen, en onder oorverdoovend gejuich 
stijgt de Generaal uit en schrijdt tus
schen een haag van kinderen met 
brandende lampions, naar het voor het 
hotel aangebrachte podium. Wat een 
aanblik : die slanke gestalte in de keu
rige Generaals-uniform, een bouquet 
kleltt'ige bloemen, door mevrouw de
Groot aangeboden, in den arm en dat 
sprekende gelaat vol energie en liefde
tot de schare gericht, onze Generaal,. 
die het eerste welkom van haar troe
pen in ontvangst neemt, wuivende en 
groetend naar alle kanten ! Wat eeni 
enthousiasme ! 

(Vervolg pag, 4 kol. 4). 



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

Bronnen laogs den Levensweg 
door mevrouw DE GROOT. 

,.Mij. de Springader des levenden waters 
hebben zij verlaten om zichzelven bakken 
uit te houwen, gebrokene bakken, die geen 
water houden." Jer. 2: 13. 

I EDER eerlijk en weldenkend Chris
ten zal ongetwijf eld, bij het lezen 
van bovenstaanden tekst, de dwaas

heid van de handelwijze daarin ver
vat, erkennen. Waar ter wereld zal een 
verstandig mensch gevonden warden, 
die zijn meest kostbaar bezit zou opof
feren om er een minderwaardig surro
gaat voor in de plaats te stellen. Met 
zulk een persoon moet iets niet in orde 
zijn. 

Het volk Israels had echter op deze 
wijze gehandeld en door den toestand, 
waarin het verkeer<le, was J eremia 
zoo getroffen, dat hij zijn teleurstelling 
en afkeuring als het ware uitschreit en 
gebruikt daartoe de in het Oosten 
algemeene illustratie van de bran, als 
zijnde de springader van het water, den 
meest onontbeerlijken factor bij· hun 
levens behoeften. 

Zij hadden het levende water van 
den eeuwigen God, welks overvloed 
David bezingt, afgewezen en uitziend 
naar iets, wat de plaats daarvan kon 
innemen, begonnen zij het leven en de 
vreugde te zoeken in andere vormen 
van godsdienst en andere richtingen. 
Want de mensch moet iets hebben om 
zijn ledige ziel te vullen, zijn hoogere 
verlangens te bevredigen en voldoening 
te vinden voor den drang naar het 
Heilige binnenin zich. 

Een belangrijke ruil had plaatsgevon
den, een handeling van zulk een groat 
gewicht, dat zij een kwestie werd van 

leven en dood. Ongehoorzaamheid, 
vaak zoo verleidelijk, had het volk van 
Israel in een andere richting gevoerd, 
een richting welke, vanaf het begin, 
meer tot de zinnen sprak, zooals immer 
het zichtbare meer indruk maakt clan 
het onzichtbare, het stoffelijke meer 
dan het geestelijke, het tijdelijke meer 
dan het eeuwige. Het scheen hun juist 
toe datgene te zijn, wat zij wenschten. 
Zij waren er bijna trotsch op, dat zij 
erin geslaagd waren, bakken te hebben 
gevonden, die water bevatten. En in
derdaad bevatten zij water ! Hier zien 
wij een be~ld . van de ver lei ding der 
zonde in all er lei vorm. 

Bij aanvang scheen het alles heele
maal in orde te zijn, niet slecht of scha
delijk, meer een anderen weg gelijkend 
om tot hetzel:f.de resultaat te geraken, 
als door gehoorzaamheid aan Gods 
wet wordt bereikt. De zelf ,,gehouwen 
bakken" bevatten water - dat is zoo, 
<loch zij waren niet in staat het te 
houden, het v loeide weg, zij war en niet 
van goed maaksel. Tot zulk een erva
ring leidt een leven buiten God. De 
ware fontein van het levende water 
was verlaten en God nam Zijn zegen, 
dien men niet wenschte, terug. De ge
volgen hiervan voor het volk waren 
teleurstelling - gebrek aan kracht -
innerlijk verlies en armoede - neder
laag. 

* * * 
Wij noemen den zakenman, die dat

gene wat hooge waarde heeft, verwaar-

loost om onnutte, minderwaardige 
zaken, een dwaas. In deze wereld wordt 
alle verstand en intellect aangewend 
om goede zaken te doen, het goede te 
ruilen voor iets, wat nog beter is, het 
geringe te verwisselen voor het meer 
waardevolle. Voor ons, Christenen, is 
het van evenveel belang, ook in geeste
lijke dingen ons gezond verstand te 
gebruiken. 

Het is een bekend feit, <lat wij bij 
het bestudeeren van anderen, eerst de 
fouten en zwakheden, die wij zelf be
zitten, ontdekken, en anderen, die ons 
bestudeeren, vinden in onze wijze van 
handelen, hun fouten meer of minder 
terug. Zoo gemakkelijk en ongemerkt 
kan men van het goede begin afdwalen. 
Teruggaan is een langzaam proces en 
wij moeten onze geestelijke oogen goed 
open hebben om te waken over onze 
ziel, die een bondgenootschap met 
Christus heeft aangegaan. Het graven 
naar andere bronnen is een algemeene 
verzoeking. Een kleine afwijking van 
de waarheid en de mist, die ons inner
lijk uitzicht belemmert komt reeds op
zetten, een geringe handeling tegen 
beter weten in, sluit ons uit van het 
ware leven met Christus. Het konink
rijk van licht en vrede werd geruild 
voor een koninkrijk van duisternis en 
onrust en het gaat van kwaad tot erger, 
totdat men inkeert tot zichzelven en 
zich onderwerpt aan een grondig zelf
onderzoek en het geleden verlies den 
mensch overtuigt van den slechten ruil, 
die gedaan werd. 

Hier komen wij aan het critieke punt 
voor velen, waar men zegt : het is te 
moeilijk den geheelen weg naar de 
waarachtige bron terug te gaan, te 
moeilijk het kwaad ongedaan te maken 
en daarom laat ik het maar gaan, zoo
als het gaat. Anderen warden tot wan
hoop gedreven door het bedrog. Of
schoon zij diep berouw gevoelen, heb
ben zij het vermogen om te gelooven 
in de reddende genade Gods verloren 
en zelfs al vernemen zij de boodschap 
van ver lossing, dan nog denken zij : het 
is niet voor mij. 

Arme gebroken zielen - zij zijn als 
vogels met verlamde vleugels ! Maar 
als daar werkelijk wroeging is, niet 
over het verlies van aardsche goederen, 

VORSTENHUIS. 11 AT IS DE GEZINSBOND? 
Aan de feestelijkheden met be

trekking tot het huwelijk van 
onze Kroonprinses met prins 
Bernhard, is ook door het Leger 
des Heils van harte deelgenomen. 
Elke inrichting en post vierde het 
feest op eigen wijze of nam deel 
aan het algemeene programma. 

In Bandoeng werd op den mor
gen van den huwelijksdag een 
Dankstond gehouden door Kom
mandant en mevrouw De Groot. 
Er was veel belangstelling voor 
deze samenkomst, die het karak
ter droeg van vreugde over Gods 
zegen over onze beminde Konin
gin en Prinses. De Kommandant 
memoreerde o.a. hoe bij zijn laat
ste bezoek in Holland H. M. de 
Koningin hem in audientie ont
ving en in herinnering riep de 
groote sympathie, die wijlen de 
Koningin Moeder ook onze orga
nisatie toedroeg. Mevrouw Lt.
Kolonel Ridsdel liet de aanwezi
gen mee genieten van enkele 
,,Oranje"-herinneringen uit de 
dagen, toen prinses .Juliana gebo
ren werd. Met een woord uit den 
Bijbel en gebed voor ons Vorsten
huis werd deze Dankdienst geslo
ten, waarna staande het Wilhef
mus werd gezongen. 

Moge Gods zegen bij voortdu
ring rusten op het Prinselijk 
Paar! 

II 

Door de Nationale Gezinsbond-secretaresse, 
mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel. 

D AAR vele onzer lezeressen nog 
weinig bekend zijn met het d:oel 
en streven van dezen tak van 

ons werk, hopen wij in i;:~n bescheiden 
hoekje van tijd tot tijd hierover enkele 
mededeelingen te doen. 

De Gezinsbond is een bondgenoot
schap, aangegaan door duizenden vrou
wen in alle deelen der wereld. Deze 
vrouwen trachten vriendelijk en voor
komend te zijn, willig om zooveel mo
gelijk een helpende hand toe te steken 
aan hen, die in nood zijn en die in het 
bijzonder haar aandacht geven aan 
het welzijn van hen, die aan haar 
zorg zijn toevertrouwd. 

* * * 
Waar een af dee ling gevestigd is, 

wordt eens per week een samenkomst 
gehouden; deze bijeenkomsten zijn 
opgewekt en tevens leerrijk en belang
wekkend. Er wordt gezongen en gebe
den en er warden eenige bijbelverzen 
voorgelezen. Verder wordt een kopje 
thee met biscuits gepresenteerd. De 
vrouwen kunnen naaien, breien of een 
ander handwerkje doen gedurende de 
bijeenkomst. Het laatste gedeelte van 
den tijd wordt in beslag genomen door 
een bijzondere lezing of de behandeling 
van het onderwerp, dat op het pro
gramma staat aangegeven. 

Alle aanwezigen hebben vrijheid, 
vragen aan de leidster in te zenden of 
voorstellen te doen, welke tot grooter 
nut van den Bond kunnen leiden. Het 
is een verblijdend verschijnsel, op te 

merken hoezeer dit werk ,,door vrou
wen voor vrouwen" gewaardeerd 
wordt en velen, die als lid zijn toege
treden, zouden niet gaarne het weke
lijksche gezellige en aangename uurtje 
miss en. 

* * * 
En de uitwerking ervan? Luister 

wat een zuster in een der plaatsen op 
Java . ons kart geleden vertelde. Drie 
jaar terug verloor zij haar man en bleef 
met 5 kinderen achter. De zorg voor 
haar vijftal, al was het niet om brood
zorg, woog z66 zwaar en de eenzaam
heid en het gemis van haar man, voel
de zij zoo sterk, dat zij der wanhoop 
nabij was. Een kennis noodigde haar 
uit om mee te gaan naar een Gezins
bond-samenkomst, waar zij woorden 
van troost en hoop hoorde. Na eenigen 
tijd leerde zij Jezus kennen als haar 
Verlosser en Zaligmaker. Zij gevoelt 
nog steeds haar gemis, maar zij vindt 
nu kracht om haar kruis te dragen ; 
haar lievelingslied is : 

Drukkrn zoroen u terneder, 
Kwelt u droefenis of leed, 

Breng het biddend tot den Reiland, 
Die de Zijnen nooit vergeet. 

En als vrienden u verlaten, 
Ga tot J ezus, Die u mint ! 

Vlucht in Zijne Liefdearmen, 
W aar gij troost en ruste vindt ! 

Als er in Uw buurt een eenzame of 
bedroefde zuster woont, die opbeuring 
en vriendschap noodig heeft, zeg haar 
dat zij hartelijk welkom is op den Ge
zinsbond van het Leger des Heils. 
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doch omdat het contact met de bron 
des levens verbroken is, dan komt de 
Goddelijke vertroosting zoo nabij, als 
een liefhebbende moeder komen zou 
tot haar berouwvolle <lochter. ,,Zalig 
zijn die treuren, want zij zullen ver
troost word en." 

In het hart, dat door het geloof aan
neemt, wat God zoo mildelijk wil ge
ven, heeft die verandering plaats, 
waarvan in J esaja 61 geschreven staat. 
Christus kwam immers ,,om een blijde 
boodschap te brengen den zachtmoedi
gen; om te verbinden de gebrokenen 
van harte; om den gevangenen vrijheid 
uit te roepen en den gebondenen ope
ning der gevangenis ; om alle treurigen 
te troosten". Hij kwam om te geven 
,,sieraad voor asch, vreugdeolie voor 
treurigheid, het gewaad des lofs voor 
een benauwden geest." 

Ik hoorde Jezus' Z!Lchte stem: 
,,Zie 't water, dat Ik geef, 

Is levenswater voor de ziel ; 
Buk neder, drink en le€f !" 

Ik kwam tot J ezus en ik dr01tk 
Uit 's levens Heilfontein; 

Mijn zieledorst is nu gelescht, 
Mijn hart vernieuwd en rein. 

,,WILLIAM BOOTH -
EEN STRIJDER GODS." 

Een nieuw boek. 

Een dezer dagen verwachten wij 
aan het Handels-Departement, Java
straat 16, Bandoeng, bovengenoemd 
boek van de hand van den bekenden 
Dr. J. H. Gunning J. Hzn. Mevrouw 
Commissioner Celestine Oliphant
Schoch schreef hierover in de Hol
landsche Strijdkreet een artikel, 
waaruit wij ter aanbeveling iets 
overnemen. 

,,Het boek werd met groote liefde 
geschreven - dit op zichzelf doet al 
zoo weldadig aan - met liefde tot 
God, tot Zijn volk, tot Zijn arbeiders, 
in welk deel des wijngaards dan ook, 
hetzij in kerk, Leger des Heils of 
elders. 

Hij schrijft ook met groote wijdhar
tigheid, die hem echter - evenals 
zijn lief de - niet blind maakt, maar 
barmhartig. ,,Es menschelt liberall" -
daar is hij diep van doordrongen, maar 
hij schaamt zich ook niet, om met zijn 
eigen meening eerlijk voor den dag te 
komen. 

Hij schrijft ook in vertellenden 
trant; men zou denken, dat hij bij 
een knappend haardvuur zit, omringd 
door de jeugd, en gaat verhalen, wat 
hij in zijn leven gezien, gehoord en 
geleerd heeft. Zelf nog zoo jong van 
hart zijnde, doet hij dit met aansteke
lijk enthousiasme. 

Dr. Gunning's boek bevordert ver
trouwen in God en in de menschen. 

Hij vertelt van mannen en vrouwen, 
grooten in Gods rijk, allen met een 
hoog ideaal voor oogen, die hun weg 
alleen met God aandurfden en recht 
op het doel afgingen, dat zij beoogden. 
Menschen, die de woorden ,,onmoge
lijk" en ,,hopeloos" uit hun woorden
boek schrapten, omdat zij in harmonie 
arbeiden met den levenden God, voor 
Wien niets te moeilijk of te hopeloos 
is. Het motto ,,Vivre a Dieu et mourir 
a soi meme" was in hun hart gegra
veerd. Zij traden in de voetstappen 
van hun Meester in hun doortocht 
hier op aarde en zoo werd hun levens
spoor een glorierijke baan, want zij 
werden Gods lichtdragers. 

0, leest dit boek ! Het zal u zoo 
bemoedigen in den strijd des levens. 
Het zal u aanwijzen, hoe God uit een
voudige klei, die zich laat kneden, 
,,vaten ter eere" weet te maken. Hoe 
God wonderen kan verrichten en 
menschen tot zielenwinnaars kan ma
ken, als zij, zooals Generaal Booth zoo 
vaak zeide, ,,steeds ja tot Gods wil 
zeggen. " 

Wij raden onzen lezers aan dit boek 
zoo spoedig mogelijk te bestellen. 
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L zwygen de klokken Kommandant en mevrouw 

gezegende Kerstsamenkomsten in 

De Groot leiden 
de echo blij[t galmen, 

vertelt van den vrede. Oost-- en Midden-Java. 
dien Christus weer bracht. ---.-...;-~--

V OOR het eerst werd hier door het Leger 
des Hells kerstfeest gevierd en het 

bestuur der Societeit-Djember, had ons 
daartoe vriendelijk de groote zaal afgestaan. 
Ofschoon een openbare samenkomst, was het 
toch een intiem plechtig kerst-herdenken. 
Alie aanwezigen waren verbaasd, dat de 
Javaansche kinderen zoo keurig de nummers 
uitvoerden en de kerstgeschiedenis vertolk
ten, doch de Kommandant wees er in zijn 
toespraak op, dat het geheim daarvan lag in 
de oefening ten tijde, dat deze Javaansche 
me1sJes nog de ,,Djokjasche Zangvogeltjes" 
waren ! In enkele woorden wees onze Leider 
ook op de groote beteekenis van het kerst
feest. Het was een gezegende avond, dien 
Djember niet spoedig vergeten zal ! 

Ofschoon onze gasten niet op de kolonie 
konden blijven voor de kerstviering, sprak 
de Kommandant toch voor zijn vertrek de 
patienten toe, die allen bijeen gekomen 
waren en met volle aandacht luisterden. 
Daarna werd de inrichting gei:nspecteerd en 
moesten onze Kommandants helaas vertrek
ken. Wij hadden echter de kerstdagen nog 
voor ons, waarvan door alle bewoners van 
de Kolonie ten volle genoten is. Het is niet 
mogelijk onze ontroering te beschrijven, 
toen wij op kerstmorgen onze 300 patienten 
rond den kerstboom zagen zitten, ve en voor 
het eerst beseffend, wat dit Feest betee
kende. 

De groote slametan werd natuurlijk bij
zonder gewaardeerd. Het kinderfeest was 
heerlijk, als een groot gezin waren wij bijeen. 
Ons eerste kerstfeest op Kasijan is onver
getelijk. God was met ons en wij mochten 
nogeens ervaren, dat ,,ZIJN NAAM IS 
WONDERLIJK !" U. 

Voor de kerstviering met den Kommandant 
was in deze plaats de oude Kunstkringzaal, 
die in jaren niet gebruikt was, opgeknapt. 
Kapitein Harding Young had eerst heel wat 
spinnewebben en vleermuizen moeten op
ruimen, doch zijn moeite werd ruimschoots 
beloond en de 400 menschen, die de zaal 
vulden en zulk een genoeglijken avond had
den, voelden zich geheel thuis in de keurig 
versierde zaal om den kerstboom. Toen de 
Kommandants binnen kwamen, deed het 
gezellig geroezemoes van stemmen uitkomen, 
dat men met groote verwachting bijeen was. 
Alle nummers te beschrijven is ondoenlijk, 
doch het was een welgeslaagde avond met 
veel variatie. ,,Het Prentenboek" door de 
kleuters was alleraardigst en alle nurnmers 
oogstten spontaan applaus. Mevrouw Harding 
Young en haar helpers hadden alle eer van 
hun werk ! 

Mevrouw de Groot bepaalde tusschen 
enkele stukjes door de aandacht der aanwe
zigen bij het oude lied ,,Stille Nacht" en 
drong er op aan, de diepe beteekenis toch 
niet gedachtenloos voorbij te gaan. De Kom
mandant voegde hier en daar een toepas$€lijk 
woord in en maakte het geheel niet alleen 
tot een prettig, maar ook gezegend uur. 

Ook het feest met de militairen in het 
Tehuis mag ,,welgeslaagd" genoemd worden. 
Met een 70-tal jongens werd de kerstmaaltijd 
gebruikt en de beheerders hadden een echt 
Hollandsche kerststemming weten te schep
pen. Het bezoek van Majoor Both op den 
lsten kerstdag was zeer gezegend. De bijeen
komsten waren als een dankgebed voor al 
bet goede ons gescbonken. 

M. 

hij uitstekend slaagde ; wij mogen terugzien 
op een gezegenden avond. 

F.T.W. 

* * * 
De Demonstratie in deze stad werd gehou

den in de zaal van korps 2. Toen Komman
dant en mevr. De Groot binnenkwamen was 
de zaal ,,gepakt", opgepropt vol, en dat in 
de hitte van Soerabaja ! In groote letters 
prijkte op bet doek voor bet platform 
,,WELKOM" en datzelfde straalden de lichtjes 
van den kerstboom uit. Klokslag zeven begon 
de Kommandant met het eerste lied, waarna 
Adjudant Palstra voorging in het gebed. 

Het programma bestond uit 16 nummers, 
welke vlot werden afgewerkt. Bijzondere 
vermel<li.ng verdienen de keurige tableaux, 
de kerstgeschiedenis vertolkend, en gegeven 
door de Javaansche verpleegsters van het 
,,William Booth" -ziekenhuis, onder leiding 
van Majoor Hoffmann. Het was alles ,,af'. 
Ook het kleine ,,engeltje" dat plotseling voor 
het doek verscheen en zoo onbevreesd de 
kerstgeschiedenis opzegde, was een verras
sing. 

De kerstsamenkomsten in het Europeesche 
korps waren ook zeer goed, meldt ons Kapi
tein van Kralingen. De zaal was telkenmale 
vol en de blijde boodschap van vrede en 
vreugde werd met kracht gepredikt. Meer 
dan 150 gezinnen werden gelukkig gemaakt 
met een kerstpakket. In de C.B.Z. werd door 
een groot aantal officieren en makkers ge
zongen voor de zieken. Het feest yoor de 
Zondagsschoolkinderen is uitstekend ge
slaagd. 

Tusschen de nummers door trachtte de 
Kommandant ·in enkele welgekozen woorden 
de kerstgedachte te verduidelijken, waarin 

De kerstdienst op de Leprakolonie was 
ontroerend, alle posten namen daaraan deel, 
terwijl Majoor Meijer, die de kerstsamen
komsten in Soerabaja leidde, de boodschap 
bracht. Nog werd des namiddags een feest 
bereid voor 200 arme kinderen en daarmede 
werden deze drukke, doch bijzonder geze
gende dagen besloten. Wij mochten ervaren, 
dat Gods belofte ,,Zegenende zal Ik u zege
nen", ten volle bewaarheid wordt. 

MAN ADO II. 

Nu het kerstfeest voorbij is, zien wij 
terug op zeer gezegende dagen. Zoowel ~ 
voor jo'ng als oud zijn het onvergetelijke 
tijden geweest. In het bijzonder willen 
wij vermelden de Demonstratie, die 
inderdaad een groot succes was. De zaal 
was tjokvol, tot zelfs voor de ramen 
verdrong men zich om wat te kunnen 
zien.. De verschillende oefeningen, welke 
op het verlichte podium werden uitge
voerd, vielen zeer in den smaak. Met 
vreugde zien wij op alles terug en danken 
God voor Zijn tegenwoordigheid en zegen.. 

Tejeel. 

Met een enkel woord melden wij ook 
den vooruitgang van ons jeugdwerk, Wij 
mogen vele kinderen bereiken in onze 
Holiandsche en Maleische Zondagsschool, 
waarover wij zeer verheugd zijn. De Zondagsschoolkinderen. 

r 

II 

HEEL D' AARD VOOR GOD ! 

Woorden en muziek van Generaal Evangeline Booth. 

Heel d'aard voor God! Heel d'aard voor God! 
Niets anders kan voldoen den honger van mijn ziel ! 

Ik zie verlaten kind'ren - ik zie den tranenvloed 
Van oogen eens zoo vroolijk - nu dof en zonder gloed. 

Ik zie de smart en zonde van hen, die zijn in duisternis, 
Ik zie in verre landen verstoot'nen hong'rend gaan, 

Maar aanschouw ginds een Kruis - Golgotha ! 

Koor. 

Heel d'aard voor God! Heel d'aard voor God! 
'k Geef mij geheel, ik wil doen mijn deel ! 

Heel d'aard voor God! Heel d'aard voor God.! 
Te wapen, gij soldaten van het Bloed en Vuur ! 

Ga met den heil'gen bijbel, die leven brengt en vree, 
Aan duizenden, die kampen in zonde-nood en wee ! 

Toon Christus aan uw naasten, in woord en ook in liefdedaad, 
Spreek van Zijn bitter lijden, als Offerlam van God, 

Want aanscl1ouw ginds een Kruis - Golgotha! 

Heel d'aard voor God! Heel d'aard voor God' 
Schenk aan mijn ziel, o Heer, 't verterend Geestesvuur ! 

Geef 't vuur, dat zwakken helden eu schucht'ren strijders maakt ! 
Het vuur geeft moed in lijden, hoe ook vervolging blaakt, 

Het vuur, dat angstig vreezen in Pin.kstergloed verand'ren doet, 
Dat willig maakt te lijden, te sterven voor den Heer, 

Want aanschouw ginds een Kruis - Golgotha! 

K. 

II 

Bovenstaand lied werd door de Generaal gemaakt voor den ,,Wereld-voor-God" 
Veld~cht, die over de gehede wereld door het Leger des Heils werd gehouden. 
Dit strijdlied is in vele talen vertaald en overal gezongen. Bij gelegenheid van de 
Lczingen door de Generaal gehouden in Bandoeng en Batavia werd het door het 

II O:ficieren-zangkoor ten gehoore gebracht. II 

Na deze reeks van kerstvieringen in den 
Oosthoek vertrokken onze I.eiders naar 
Midden-Java om ook in Semarang de kerst
klokken te luiden. 

,,Geeft Jezus eer !" was het lied, waarmede 
de kerst-demonstratie in de Logezaal op 
Pendrian begonnen werd op 23 December, en 
dit werd gedaan door alles wat het program
m~ ons <lien avond hood, en mede ook door 
het woord van den !eider, die telkenmale op 
toepasselijke wijze het groote kerstfeit naar 
voren bracht en daartoe gereede aanleiding 
vond in de zangnummers en voordrachten. 

De rneisjes van Oengaran waren met de 
officieren ,,beneden" gekomen om haar Ster
oefening uit te voeren, welke zeer in den 
smaak viel. De kinderen van het Ooglijders
Hospitaal deden een keurigen zangdienst. 
Het fluitkorps van Boegangan in zijn aardige 
roode jasjes, ,,tracteerde" op een fijnen 
marsch. Zoo wisselden de nummers af en 
spoedig was de avond voorbij. Het kerst
feest was nu ingeluid en dat wilde zeggen nog 
vele kerstvieringen, veel blijdschap gebracht 
in hart en leven van tientallen, die naar de 
blijde boodschap luisterden. 

In het Ooglijders-Hospitaal was Majoor 
Stewart de gast bij den feestelijken maaltijd 
den lsten Kerstdag, terwijl Dr. en mevrouw 
Pilon mede tegenwoordig waren. Voor oud 
en jong zullen deze kerstdagen onvergetelijk 
blijven. 

M.W.K.B. 

Na Semarang gingen onze Leiders terug 
naar Bandoeng, waar de Kommandant den 
kerst-vroegdienst leidde, waarover elders 
geschreven is. Dadelijk daarna ging het naar 
BAT A VIA om ook daar het feest van het 
Kindeke van Bethlehem te vieren. De bijeen
komst werd gehouden in het I.E.V.-gebouw. 
Machtig klonk het oude ,,Er ruischt langs de 
wolken", als openingslied gezongen. De Kom
mandant sprak in zijn welkomstwoord de 
hoop uit, dat deze avond bovenal zou zijn 
tot verheerlijking van God en dat was hij 
ook. 

Het Kerst-thema is natuurlijk in elke 
samenkomst hetzelfde en toch was elke 
Demonstratie verschillend van de andere in 
iedere plaats, die Kommandant en rnevr. De 
Groot bezochten. De ,,Kerstdroom" welke in 
Batavia werd gegeven, viel bijzonder in den 
smaak, wat wel bleek uit het feit, dat het 
publiek om herhaling vroeg. Mevrouw de 
Groot bepaalde de aanwezigen bij de groote 
liefde Gods, die op dit kerstfeest wederom 
zoo nieuw tot ons kwam. 

De meisjes van het Meisjeshuis deden een 
mooien zangdienst : ,,Een Koning geboren." 

Als slotnurnmer werd het tableau gegeven, 
getiteld: ,,Jezus zal heerschen over d'aard". 
Hei was een passend einde voor dezen genot
vollen avond. Een woord van dank past ons 
aan allen, die rnedewerkten en bovenal aan 
onze leiders, die ondanks de lange tournee 
toch overkwarnen om dit kerstfeest te leiden. 

RUST. 

,, ............ Er is geen muziek in een 
,,rust", maar ze is toch onmisbaar in 
de muziek. In onze gansche levensme
lodie wordt de muziek hier en daar 
afgebroken door ,,rusten" en dwaselijk 
denken wij dan, dat wij aan het eind 
der melodie zijn gekomen. Mogen wij 
de maat leeren kennen en niet ontmoe
digd zijn door de ,,rusten" ! Zij kunnen 
niet gemist worden. Als wij opzien, zal 
God Zelf ons de maat aangeven. Met 
het oog gericht op Hem, zullen wij 
iedere volgende noot vol en helder doen 
weerklinken." 

J. Ruskin. 



EEN KIJKJE IN HET ,,WILLIAM B 0 0 TH" ZIEKENHUIS 
VOOR VROUWEN EN KINDEREN T E S 0 E R A B A J A. 

DOOR DE VROUWEN MAATSCHAPPELIJK SECRET ARESSE 
MAJOOR CH. STEWART. 

~......-... 

I 

sche kinderkamer, waar ons een opge
wekt ,,Goeden morgen" toeklinkt van 
alle kanten. Hier en daar liggen echter 
enkelen moe en stil te kijken. 

Nu naar de Javaansche afdeeling -
eerst de kraamkamers voor on- en min
vermogenden, die altijd vol zijn. Daar
naast is de inlandsche kinderkamer, 
waar vele arme, uitgeteerde kleintjes 
neerliggen. V oor sommigen bestaat nog 
een sprankje hoop, over anderen 
schudt de zuster zachtjes het hoofd. 
Toch - er gebeuren soms wonderen 
van genezing en daarom geeft zij het 
niet gauw op ! 

Het ziekenhuis van terzijde gezien. 

Nu volgt de inheemsche zieken-af
deeling, ook doorloopend vol. De 
zuster is juist bezig een vrouwtje te 
helpen, dat bedekt is met eczemawon
den. Zij ziet er vreeselijk uit, doch de 
zuster zegt, dat het goed vooruit gaat. 
Het vrouwtje zelf glimlacht bevesti
gend - zij heeft veel geleden. Zoo zou
den wij verder kunnen vertellen, 
doch dat laat de ruimte niet toe. Terug 
in het kantoor praten wij even na. Als 
de vier muren konden spreken zou men 
hooren van het schrijnendste leed doch 
ook van het hoogste menschelijk geluk 
in het leven, want niet alleen om licha
melijke hulp komt men hier. Men 
weet, dat het Leger des Heils ook 
geestelijk wil helpen en velen wordt 
hier de weg tot vrede gewezen. 

H ET was in 1915, dat de heilsoffi
cieren in Soerabaja geroepen wer
den om een zieke vrouw in den 

kampong te helpen. Deze vrouw, dank
baar voor de haar geboden hulp, 

·maakte dit bekend aan al haar kennis
sen en al heel spoedig genoot de ,,zus
ter" het vertrouwen van de bevolking 
en werd er dagelijks polikliniek ge
houden in de kampongs. De gevolgen 
hiervan bleven niet uit - een vrouw, 
:die ernstig ziek was, weigerde beslist 
<>m naar het ,,Stadsverband" te gaan, 
.doch wilde zich wel gewillig in het 
huis van de zuster laten verplegen. 

De nood bleek op den duur zoo groot, 
dat een Chineesch huis op Tambak 
Bajan gehuurd werd en ingericht als 
kliniek voor Vrouwen en Kinderen. 
Dit werk werd begonnen apart van 
den reeds bestaanden arbeid onder 
verwaarloosde meisjes en kinderen. 

Verscheidene geneesheeren toonden 
hun belangstelling en sympathie op 
.zeer practische wijze. In het bijzonder 
maken wij melding van Dr. van Lissa, 
..specialist voor kinderziekten, en Dr. 
Broertjes, specialist in de verloskunde. 

De zusters met de nieuwelingen in 
een week geboren. 

Het aantal interne, zoowel als poli
iniek-patienten groeide zoo aan, dat 

de leider van het Leger des Heils in 
Ned.-Indie, destijds Kolonel de Groot, 
plannen maakte voor den bouw van een 
goed ingericht ziekenhuis, waar deze 
menschen de zoo noodige verpleging en 
verzorging meer doelmatig konden ge
nieten. 

De moeilijke financieele omstandig
heden en overplaatsing van Kolonel de 
Groot, waren oorzaak, dat deze plan
nen niet dadelijk ten uitvoer konden 
worden gebracht. De arbeid echter· 
breidde zich uit en de zaak had de 
voortdurende aandacht van de leiders 
in Bandoeng. Eindelijk in 1925, tien 
jaren na aanvang van dezen verple
gingsarbeid, werd het mooie zieken
huis geopend aan den Reiniersz Bou
levard, onder groote belangstelling van 
de ingezetenen van Soerabaja. 

Wat waren wij trotsch op ons mooie 
ziekenhuis met zijn 50 bedden, doch 
hoe spoedig bleek het te klein te zijn. 
In het bijzonder waren het de Euro
peesche dames, die ons vroegen een 
plaats voor haar te reserveeren en dit 
waren niet altijd de minvermogenden. 
Vele jonge vrouwen van Christe
lijken huize, verlangen ook een Chris
telijke omgeving bij de geboorte van 
haar kindje. 

De uitbreiding kwam tot stand in 
1928 door het bouwen van twee nieuwe 
vleugels, waardoor het aantal beschik- ri':''"-n!::ii;Niii;;;;;o;;;;=;;;iOi ;F~y.;;.,--.~~~;;-:;=-:;~iiiiii 
bare bedden op 100 gebracht werd. Nu 
het gebrek aan plaatsruimte was opge
heven, werd het ziekenhuis ook open
gesteld voor patienten van alle dokto
ren, waartoe voordien geen gelegenheid 
bestond. 

Een verdere uitbreiding had plaats 
in 1935, toen een operatie-kamer werd 
bijgebouwd, zoodat uit de hulp ver
leend aan een arme inlandsche vrouw 
een arbeid groeide, die leidde tot de 
oprichting van een ruim en aan alle 
eischen van den tegenwoordigen tiJd 
beantwoordend ziekenhuis. 

* * * 
Om u een kijkje in den arbeid in ons 

ziekenhuis te geven, willen wij met de 
Directrice de morgenronde doen. Ma
joor Kyle wordt bijgestaan door 3 ge
diplomeerde verpleegsters en 30 Ja
vaansche leerlingen, terwijl dokter F. 
Vitalis als permanent arts aan het 
ziekenhuis verbonden is. 

Eerst komen wij op de Europeesche 
afdeeling. In de eerste klas ligt een 
lief, blond Hollandsch vrouwtje, erg 
trotsch op haar eerste kindje en erg 
gelukkig, omdat haar man haar juist 
het ,,Baby-book" bracht. Het allereer
ste kiekje is er reeds in! Zacht zegt 
ze: ,,Wat zullen vader en moeder blij 
zijn, zij hebben zooveel voor mij ge
beden." 

In de tweede klas liggen drie patien
ten, twee Europeesche dames en een 
Chineesche dame. Twee harer verheu
gen zich reeds in haar kleine, de derde 
wacht. De Chineesche vrouw moet 
even wennen aan de orde van het zie
kenhuis en wil het liefst ook 's nachts 
de kleine bij zich hebben, doch - de 
zuster is hier de baas. 

Verder gaat het, naar een volgende 
kamer en dan door naar de Europee-

Een groep Javaansche leerlingen. 

Sinds 1929 is er aan het ziekenhuis 
een cursus verbonden voor opleiding 
van Europeesche en daarmee gelijk
gestelde meisJes tot gediplomeerd 
vroedvrouw. De eerste meisjes zijn 
reeds geslaagd en de maatschappij in
gegaan om op haar beurt de helpende 
hand te bieden. 

Gedurende het afgeloopen jaar wer
den in het Ziekenhuis 428 baby's ge
boren, waarvan 172 Europeesche 

92 Chineesche 
164 Inlandsche. 

Er werden 948 vrouwen verpleegd 
en 449 kinderen, tezamen met 24909 
verpleegdagen. 

Bezig met den sterilisator. 

,,Niet wat wij bezitten, doch wat wij zijn, bepaalt onze waarde." 

,, Niet wat wij ontvangen, doch wat wij doorgeven aan anderen, 
rnaakt onzen rijkdorn uit.'' 

,,Niet de standvastigheid van ons geloof, <loch het fundament er
van, is het belangrijkste." 

EVANGELINE BOOTH 

( vervolg van pag. 1.) 
De Kommandant heet haar in enke-

le woorden welkom, als de dochter 
van den Stichter, als de Generaal van 
ons Leger ; woorden schieten te kort 
om te vertolken de groote vreugd 
over haar komst. 

Dan DE GENERAAL ! ,,I have come 
far to see you ! When I first was 
made a General, my first words were : 
I am going to Java! My counsellors 
said: ,,There are more important 
countries than Java ! " but I turned 
round en said once more : I am going 
to Java ! " Een overweldigend a pp la us 
volgde op deze eerste woorden, stor
menderhand had de Generaal daarme
de de harten en lief de van allen gewon
nen. De verdere toespraak, getuigend 
van het groote, brandende verlangen 
om tot zegen ~e zijn voor alien met 
wie zij in deze Gewesten in aanraking 
zou komen, werd telkenmale door Iuid 
applaus onderbroken. Een stroom van 
enthousiasme ging telkens weer door 
de luisterende schare. Nog een laatste 
verzekering van ,,het beste te zullen 
geven" en dan plotseling zet de mu
ziek de oud-Hollandsche zegenbede in. 
Als een machtig koor van allen -
Legermenschen of niet - ruischte 
het onze Generaal tegen : 

,,Dat 's Heeren zegen op U daal' 
Zijn gunst uit Zion U bestraal ! " 

Dat was een plechtig oogenblik en 
toen barstte nogeens het gejuich los 
en ging de Generaal naar haar ka
mers. 

Of men tevreden was ? N een ! Toen 
de Generaal voor haar ramen ver
scheen en de muziek hoorde en de o 
,,stralende" gezichten zag, waarover 
zij in de officiers-samenkomsten nog 
sprak den volgenden morgen, kwam 
zij nogeens naar buiten en daar boven 
op het balkon, beschenen door de 
zoeklichten en toegewuifd door allen, 
zong zij met haar officieren en mak· 
kers, begeleid door het muzi~orps : 

Voorwaarts, heilssoldaten, voor
waarts in den strijd 

Ziende slechts op Jezus, Die ons 
voorwaarts leidt ! 

W AREN wij in het vorig nummer A van f 
onze Sfrijdkreet slechts in staat enkele i• 

telcgrafische berichten te geven over de' "' 
aankomst van onzc Generaal in Bombay, 
thans zijn volledige bijzonderheden hierover 
ontvangen en zekcr zal bet onze lezers 
interesseeren iets mcer crover te hooren. 

Bij haar aankomst aan de kade werd de 
Generaal begroet door de hoogste autoritei• 
ten van Bombay en werden haar, volgens 
Britsch-Indische gewoonte, geurige blocmen• 
gmrlandes omgehangen onder groot gejuich 
van de ontelbare menigte, die was gekomen 
om haar te verwelkomen. Met haar woord 
van dank won zij dadelijk aller hart ! 

Ofschoon de ccrste bijeenkomst werd ge· 
houden op het heetstc uur van den dag, was 
ecn enorme scharc aanwezig. Alie klassen 
der maatschappij waren vertegenwoordigd en 
luisterden met intense aandacht. 

Teneinde dichtcr bij haar officieren en het 
volk te staan, drocg de Generaal de Britsch• 
Indische uniform, welke door alle zendings~ 
officieren in dat land gedragen wordt en 
dadelijk bij aankomst wordt geruild met de 
Europeesche kleeding. 

Des avonds werd onder open tropischen 
heme] een machtige bijeenkomst gehouden. 
Duizcnden waren bijecn en luistcrdcn onder 
groote stiltc naar de boodschap van Gods 
liefdc door de GeneraaI op trcHcnde wijze 
gepredikt. 

* • • 
In ANAND, de volgende plaats, welke de 

Generaal bczocht, werd cen grootsche op-

na 
hi 



Het was een machtig moment, waar
n al de liefde tot onzen GROOTEN 

LDHEER, J ezus Christus, onze 
· ef de voor het Leger des Heils en onze 
· efde voor onze Generaal spontaan en 
diepgevoeld tot uiting kwam. 

Moge God de tournee door Java ze
en de Generaal tot rijken stel-

B. 

Voor de Kweekschool in Bandoeng. 
chts van de Generaal Commissioner A. R. 

lowers en Lt. Commissioner R. Griffith ; 
s Kommandant De Groot. 

LAATSTE BERICHT. 

Voor het ter perse gaan van dit 
Ulnmer is nog slechts ruimte voor 
n laatste mededeeling omtrent de 
zing in Bandoeng. 
De opkomst was overweldigend ; de 
oote Concordia-zaal was tot aan den 

ok gevuld en van begin tot einde was 
r intense aandacht, groot enthousias
e en een sfeer van hartelijkheid en 

ezieling. De Generaal had het publiek 
p een wonderbare wijze onder den 
vloed van haar machtige to'espraak. 
sident Tydeman, die de Generaal 

troduceerde, sprak een wann woord 
an welkom tot onze internationale 
eidster, waarop spontaan applaus 
olgde. Het podium met Stafmuziek en 

· cieren hood een imposanten aan
. . De Generaal werd uitbundig 
egejuicht na afloop van haar lezing. 
et was een onvergetelijken avond 

oor Bandoeng. Uitvoeriger bericht in 
n volgend nummer. 

t ebouden. Het duurde 2 uur, voordat 
gansdhe mwrs:ch geJ>FlSseeird was. Er 

ren vertegenwoordigers van de Leger des 
i1s gescbiedenis in Britscb-Indie uit den 

rsten tijd, zoowel als uit bet heden ; 
dvinders en . zangkoren, dokters en ver
eegsters uit onze ziekenhuizen, scboolkin
ren, vertegenwoordigers uit bet volk in 

klcurrijke klceding op kameelen, te 
d, in ossenwagens, en de Internationaal 

cretaris, Commissioner Blowers, reed ~Ifs 
e op den rug van een olifant. 

Duizenden en duizenden wachtten voor de 
enlucbtsamenkomst, die bij afloop van den 

sch gehouden werd. Er was een wondere 
nbaring van Gods Geest in deze bijeen

rnst te bespeuren. Alle vormen van gods
nst waren vertegenwoortl.igd en honderden 

chten een ontmoeting met Christus en 
· elden schreiend ncer, waar zij slechts een 
ats konden vindcn, om bun zonden te 
ijdcn. De Generaal was diep ontroerd over 
es, wat zij zag, wat tot uiting kwam in bet 
egram aan bet Int. Hoofdkwai·ticr gezon
' dat o.m. luidde : ,,Wij moetcn meer doen 

or India!" 

e pers-telegrammen, die wij ontvingen 
er de verdere plaatsen door de Generaal 
Britsch-Indie bezocbt, vcrtellen alle van 
rme scharen, die be1·eikt wcrdcn, gro()t 

fhousiasme in allc kringen en grociten 
en door de toespraken van onze inter-
. onale Leidstcr gebracht. Later bopen wij 
r nog iets meer van te vertcllcn. 
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HOO<G JmJE).ZOEK .A\A\:N HE'lf ~Eil§JJE§HlUII§ 
11'E BA\ 1f .A\ VIIA\o 

Mevrouw A. W. L . Tjarcla van Star
kenborgh Stachouwer, echtgenoote 
van den Gouverneur-Generaal, bracht 
op 15 Januari een eerste bezoek aan 
ons Meisjes- en Kinderhuis. De hooge 
gaste was vergezeld van den Intendant 
van het huis van den G.G., Mr. H. de 
Bie en echtgenoote. 

Aan den ingang van het Elisa
bethpark werd mevrouw Starken
borgh verwelkomd door de direc
trice, Majoor Koning, die de be
zoekster vervolgens aan de andere 
zuster-c.fficieren voorstelde. Een aar<lig 
groepje kleuters was ook opgesteld om 
de gasten een welkom toe te wuiven. 
Dadelijk daarop werd een rondgang 
door de keurige inrichting gehouden. 
Mevrouw Starkenborgh betuigde haar 
ingenomenheid met alles, wat zij zag 
en toonde groote belangstelling voor 
den arbeid in dit Tehuis verricht. De 
meisjes zongen haar een lied toe, waar
na gezamenlijk met de officieren een 
kopje koffie werd gebruikt; spoedig 

Mevrouw van Starkenborgh door Majoor Koning bij haar bezoek aan het Meisjeshuis 
verwelkomd. 

daarop werd afscheid genomen. Onze 
officieren waren echter grootelijks 

OPENING VAN EEN NIEUWE ZAAL OP BOEGANGAN 
DOOR DEN KOMMANDANT. 

0 NDER groote belangstelling werd 
in de laatste week van December 
de nieuwe vrouwenzaal op onze 

kolonie vooor ,,Zieke en Behoeftige In
heemschen" te Semarang, geopend. Het 
,,Algemeen Handelsblad" ter plaatse 
schreef hierover o.m. het volgende. 

,,De fef>stelijk versierde poort van het 
terrein aan den Karrenweg duidde er 
op, dat een bijzonder heugelijk feit zou 
plaatshebben. Het was voor het Leger 
des Hells en ook vele anderen een bij
zondere dag. Immers met de opening 
van deze vrouwenzaal is in een groote 
behoefte voorzien, is een belangrijke 
stap gedaan in het Reclasseeringswerk 
hier te lande. 

De ingang tot Boegangan. 

Onder de velen, die in de ruime 
loads verzameld waren, bevonden 
zich o.m. mevrouw De Vos, echt
genoote van den Gouverneur van 
Midden-Java, resident en mevrouw 
Orie, de loco-burgemeester, de heer 
Marcus, de hoofdcommissaris van poli
tie, de heer Stein, verder vertegen
woordigsters van Asib en Reclassee
ringsvereeniging, de Chineesche wijk
meester en vele anderen. Vanzelfspre
kend waren ook verschillende heilsof
ficieren, in Semarang werkzaam, tegen
woordig. Kommandant de Groot was 
niettegenstaande zijn drukke werk
zaamheden per vliegtuig overgekomen, 
terwijl mevrouw De Groot mede aan
wezig was. De Kommandant dankte in 
zijn toespraak voor de medewerking 
bij het tot stand komen van deze zaal 
ondervonden en noemde speciaal de 
f 500.- door het Asib-comitee gegeven 
en eenzelfde bedrag door de Reclassee
ringsvereeniging bijgedragen. 

Vervolgens vroeg mevrouw Poley 
namens laatstgenoemde vereeniging het 
woord. Zij zeide o.a., dat de vreugde 
over deze opening niet geheel zonder 
ego1sme was, want waar men tot nu toe 
niet altijd wist waarheen met de vrou
wen, die uit de gevangenis werden ont
slagen, voortaan zouden dezulken hier 
een onderkomen kunnen vinden, tot-

dat zij weer aan het werk kunnen gaan. 
Kommandant de Groot dankte me
vrouw Poley voor haar sympathieke 
woorden, waarna Dr. Gomperts van 
den D.V.G. het woord kreeg. De daarop 
volgende spreker was de loco-burge~ 
meester, de heer Marcus, die het Leger 
des Heils alle hulp toezegde. Vervol
gens stelde de Kommandant Adjudant 
en mevrouw Poutiainen voor als de 
beheerders van Boegangan en dus ook 
van dit nieuwe Tehuis. Majoor Hiorth, 
die tot driemaal toe de beheerder van 
deze kolonie geweest was, kreeg ook 
nog gelegenheid een woord te spreken, 
waarna het officieele gedeelte van 
<lezen morgen met gebed werd beein
digd. De aanwezigen konden toen de 
inrichting bezichtigen, waarvan druk 
gebruik werd gemaakt. 

De Inrichting. 

In verband met de tijdsomstandighe
den is de inrichting van deze vrouwen
zaal natuurlijk zeer sober gehouden. 

De naam zou allicht een verkeerd 
denkbeeld J!even van het gebouw. Van 
een zaal heeft het n.l. niet veel weg. 
Oorspronkelijk stond hier op het ter
rein een gebouwtje met een atap dak. 
Dit gebouwtje werd afgebroken, <loch 
de naam ging over op dit nieuwe ge
bouw. 

Met zijn he1der witte deuren en fris
sche ramen lijkt het, zooals gezegd, 
echter in het geheel niet op een zaal. 
Het gebouwtje bestaat feitelijk uit drie 
zalen, twee groote en een kleine. 

Maakt het een en ander reeds van 
buiten een prettigen indruk, binnen 
is dit eveneens het geval. Ook hier alles 
even helder en zindelijk. De grootste 
zaal is ingericht als slaapzaal. Hier kun
nen 160 vrouwen een onderdak vin<len. 
Daarop aansluitende ligt een kleinere 
ziekenzaal, terwijl de laatste zaal dienst 
doet als eetzaal. 

Ook in <le beide laatste zalen geen 
onnoodigen opsmuk. 

Langs de geheele lengte van het ge
bouw loopt aan een zijde een smalle 
overloop, zoodat men ook buitenlangs 
uit de slaapzaal naar de eetzaal kan 
komen." 

Gelooven is niet onbegrepen aan
nemen, maar begrijpend zien. 

Prof. Dr. A. A. DEN HARTOG. 

bemoedigd door dit blijk van mede
leven in dezen tak van ar beid. 

DE ZONDE BETAALT SLECHT LOON 

In iedere zonde ligt de kiem van 
een andere zonde verborgen; de zonde 
plant zichzelf voort. Zij woekert in 
het hart van den zondaar, totdat zij 
alle goede aarde opgebruikt heeft. Zij 
voert den mensch ten ondergang, zij 
verwoest zijn aanleg, verzwakt zijn 
wil en verhardt zijn geweten. En met 
elke slechte daad wordt de neiging 
tot het verkeerde sterker en sterker, 
totdat de zondaar de zonde niet meer 
laten kan. 

De zonde belooft als werkgever _veel, 
<loch het uitbetaalde loon is vreeselijk. 
Een jongeman, die pas van betrekking 
veranderd was, kwam onverwachts 
thuis en vertelde zijn moeder, dat hij 
zijn nieuwen werkkring weer opgege
ven had. 

,,Maar waarom", vroeg de moeder, 
,,was de baas zoo streng ?" ,,Neen, dat 
niet'', antwoordde de jongen. ,,Beviel 
het werk je niet ?" ,,Neen, dat was 
ook de oorzaak niet ; ik was niet 
tevreden met het loon. De baas wilde 
mij tot zonde ver leiden en het loon 
der zonde is de dood." 

De zonde is bedrieglijk : zij belooft 
vreugde - maar zij geeft smart ; zij 
biedt den mensch het leven aan - zij 
geeft echter den dood. Zij treedt ons 
tegemoet, lichtend als de morgen -
en eindigt in nachtelijke duisternis. 
Zij is als een roofdier ; in een fluwee
len poot verbergt zij klauwen, die 
diepe wonden slaan. 

* * * 
De zonde is haar eigen bestraffer. 

Nadat zij de ziel tot een slechte daad 
vervoerd heeft, achtervolgt zij haar en 
voltrekt ten slotte zelf de straf. 

De vergelding volgt zoo zeker, als 
de nacht volgt op den dag. Het moge 
schijnen, <lat de zonde vergeten en 
bedekt is, in werkelijkheid is het niet 
zoo: uw zonde zal u uitvinden ! 

Vele menschen zondigen openlijk 
voor het oog der wereld, zondigen 
schaamteloos. Zij zijn als zondaar ge
stempeld en worden als zondaar ver
oordeeld. Anderen zondigen in het 
verborgen, des nachts, zich verschui
lend achter hun fatsoen en moraal en 
dikwijls zelfs achter hun godsdienstige 
belijdenis. Zij gaan rond met een 
schijnheilig gezicht en meenen, dat, 
waar niemand iets er van af weet, het 
ook niets uitmaakt ; toch worden zij 
voortdurend door hun zonde achter
volgd en eenmaal zal zij hen vinden en 
hen wellicht reeds in dit leven bloot
stellen aan de schande, terwijl zij 
zekerlijk tegen hen zal getuigen op 
den grooten Oordeelsdag. 
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GAARNE willen wij onzen lezers e.en 
beknopt overzicht geven van de Kerst

vieringen in ons centrum. Uit den aard der 
zaak begint men daar reeds vroeg, want er 
is veel te doen. 

Kinderhuis en J ongenshuis. 

Op 19 December luidden reeds de eerste 
kerstklokken aan de Javastraat en den Roe
mer Visscherweg. Lt.-Kolonel en mevrouw 
Ridsdel waren de leiders van het feest voor 
de kinderen en contribuanten van het Kin
derhuis. Een stralende kerstboom en stralende 
gezichtjes gaven de gasten een blij welkom 
en spoedig was het feest in vollen gang. De 
toespraken, kerstliederen en vooral ook de 
stukjes ten beste gegeven door de kinderen, 
(wat waren de kleuters snoezige sterretjes !) 
brachten de ware kerststemming. Een boeiend 
kerstverhaal op prettige wijze verteld door 
mevr. Ridsdel had de voile aandacht van de 
volwassenen, <loch slechts de halve aandacht 
der kinderen, die met een oog keken naar 
de mysterieuze pakjes onder den boom en 
toen deze later uitgedeeld werden, steeg de 
vreugde ten top. Poppenledikanten, kant en 
klaar, poppen in allerlei grootte naar ieders 
smaak en andere welkome kerstcadeautjes 
deden de oogen nog meer stralen. Het was 
inderdaad een vreugdefeest ! De diepere 
beteekenis ervan werd aan de gasten ver
tolkt door voordracht en lied. 

Brigadier en mevrouw Lebbink. hadden de 
leiding in het Jongenshuis. Een gezellig ver
sierde hal vol met gasten en jongens, een 
geurenden kerstboom, veel verwachting, 
brachten de rechte kerstsfeer ook in dit 
Huis. De Brigadier wist weldra den juisten 
toon te treffen en de oude doch immer weer 
nieuwe kerstliederen werden hartelijk door 
allen meegezongen. Kerstherinneringen uit 
Schotland door Majoor Stewart, uit Zweden 
door mevrouw Strandlund, uit Holland door 
mevrouw Lebbink weergegeven, werden af
gewisseld door muziek en zang. Het piano
stukj e van Sven Johansson met de vier 
zangers, oogstte warm applaus. Natuurlijk 
ontbrak de tractatie niet, die, evenals bij de 
kinderen in het Kinderhuis, grage magen 
vond. Mevr. Johansson vertelde het kerstver
haal en toen kwamen de cadeautjes. Wat 
een verrassing, toen iedere jongen als ,,ex
traatje" een spaarbankboekje kreeg met als 
eersten inleg 50 cts. Dat was een goede ge
dachte. 

KERSTDEMONSTRATIE. 

Deze had plaats op 21 December in het 
I.E.V. gebouw en is reeds een belangrijke, 
jaarlijk_sche gebeurtenis geworden.1 De zaal 
was dan ook tjokvol. Een keurig programma 
werd afgewer kt, waaraan door alle takken 
van onzen jeugdarbeid werd deelgenomen. 
Ook nu was de leiding in handen van den 
Chef-Secretaris, aangezien de Kommandant 
op kerst-tournee was in Oost-Java. Er waren 
mooie nummers bij. De kleuters wonnen 
ieders hart, de Zonnestralen waren als ,,enge
lenwacht" snoezig, de jongens-bijbelklas deed 
een keurige oefening met knotsen, waarin 
gekleurde lichtjes waren aangebracht, terwijl 
de zaal in het donker was. Het was een suc
cesnummer ! De Kadetten gaven ook hun 
medewerking door een ster-oefening en ver
tolking van bijbelsche voorstellingen. De 
,,Voorspelling van Christus' geboorte" en ,,De 
vlucht naar Egypte", werden in tableaux 
weergegeven. Het was een avond van genie
ten, waar toch ook de diepere klank niet 
ontbrak. 

S T R IJ D K R E E T 
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Eerste Kerstdag. 

KOMMANDANT EN MEVROUW 

DE GROOT 

leiden den Vroegdienst. 

Zacht straalden de lichtjes langs den muur 
in de keurig versierde Congreszaal en rustig 
prijkte de kerstboom in vollen tooi op kerst
morgen. Er was een heilige stilte, terwijl de 
zaal zich geheel vulde en men in verwach
ting neerzat tot Kommandant en mevrouw 
De Groot binnen kwamen. Dezen stillen 
dienst zou men niet graag missen, het hart 
is dan wijd open en bereid om de Gave Gods 
te -0ntvangen. Bij het zingen der liederen 
komen de herinneringen en alles wat goed 
en mooi is stemt de ziel ontvankelijk. De 
Kommandant gaf ons op dezen morgen in 
zijn kerstboodschap nieuwe gedac:!hten door, 
die stof tot nadenken gaven en die 
wij als een schat mee naar huis namen om 
in deze feestdagen telkenmale nog eens voor 
den geest te roepen. Mevrouw De Groot 
sprak uit den rijken schat haars harten en 
gaf ons uit haar persoonlijke ervaring vele 
goede dingen, lessen geleerd van het Kindeke 
van Bethlehem, die de Helland was geworden 
van haar eigen leven en dit ook wilde zijn 
voor allen. 

De Kadetten zongen enkele mooie liederen 
en de vrede van Christus daalde neer in onze 
ziel gedurende deze wijdingsure. Het was 
feest voor de kinderen Gods, want hun Rei
land kwam hun zeer dicht nabij. 

De avond-kerstdienst, onder leiding van 
de Brigadiers Lebbink. was een avond vol 
vreugde, welke tot uiting kwam in getuige
nis en lied. Mevrouw Lebbink weet altijd 
haar gehoor te boeien en ook dezen avond 
bracht haar kerst-boodschap een zegen tot 
het hart. De Brigadier behandelde het bijbel
onderwerp en de korpszangbrigade zong ons 

een mooi kerstlied. 

DE CHEF-SECRETARIS 

in Bandoeng Il. 

Ook in het Chineesche korps waren de 
kerstmeetings bijzonder gezegend. Jammer, 
dat mevr. Ridsdel door ziekte verhinderd 
was aanwezig te zijn. be zaal was v-01 des 
morgens vroeg en er werd genoten van alles, 
wat gesproken en gedaan werd. 

De makkers van het J ongeliedenkorps 
brachten de kerstgeschiedenis in beeld door 
middel van tableaux ; de zaal was smaakvol 
versierd en het woord van den Kolonel bracht 
grooten zegen. 

's Avonds was de zaal stampvol, blijde ge
tuigenissen over kerst-ervaringen in het 
verleden, zang en muziek, nogeens een krach
tig woord van den Kolonel en deze kerstdag 
was weer voorbij, doch hij was een bemoe
diging en vreugde geweest, die het hart met 
vrede vervulden. 

* * * 
Behalve deze openbare feestvieringen, werd 

ook in intiemen kring in alle inrichtingen de 
komst van Christus op aarde met blijdschap 
herdacht. 

Daar was de WERKCENTRALE, waar een 
kerstmaaltijd was aangericht voor alle be
woners, waarbij volop genoten werd. De 
feestavond stond ook hier onder leiding van 
den Chef-Secretaris, terwijl de Werkloos
heids-commissaris, de heer van Dorp, door 
zijn tegenwoordigheid blijk gaf van ·zijn be
langstelling. V erschillende officieren waren 
mede aanwezig en deze avond zal zeker nog 
Jang een prettige herinnering voor alle aan
wezigen blijven. 

Natuurlijk werd ook in het MILITAffi
TEHUIS feest gevierd met de jongens. De 
maaltijd is ook bier altijd een hoogtepunt en 
de ,,vader en moeder" hadden gezorgd, dat 
er genoeg was ! Den 2den Kerstdag was het 
des avonds weer feest. Ofschoon er veel 
muziek en zang en voordrachten waren, w-erd 
toch ook de diepere beteekenis van het 

UI TZENDING DER KADETTEN 
door 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 

bijgestaan door den CHEF-SECRET ARIS en rnevrouw RIDSDEL, 

den K week school- en Hoofdkwartierstaf. 

op DINSDAG 9 FEBRUARI 

in de CONGRESZAAL te BANDOENG. 

.. 
MUZIEK- en ZANG- uitvoering in Bandoeng 

door het Stafmuziekkorps en officierenzangkoor. 

Voor het bezoek van de Generaal is onder 
leiding van Adjudant Palstra een officieren
zangbrigade en muziekkorps samengesteld. 

De laatste dagen van het oude jaar wer
den benut voor het instudeeren der verschil
lende nummers. 

Wij moeten eerlijk zeggen, dat wij eenigs
zins met een ongeloovig schouderophalen de 
grootsche aankondiging lazen van de uitvoe
ring in de Theosofische Loge te Bandoeng 
op Nieuwjaarsavond. Maar even eerlijk wil
len wij gaarne bekennen, dat deze uitvoering 
ons aller verwachting zeer verre heeft over
troffen. 

Wat een mooien aanblik hood het podium 
met aan de eene zijde de zangbrigade, aan de 
andere zijde het muziekkorps ! 

Het was een laatste monstering der troepen 
door den Kommandant, waarmede hij abso
luut tevreden kan zijn. 

Voor de deelnemers was deze openbare 
uitvoering, na dagen van zware grondige 
repetitie, een ware belooning. 

En voor de luisteraars was het een genie
ten van alle nummers, zoowel die van zang 
als van muziek. 

Waar een en antler gebroadcast werd mid
dels de bekende PMY -zender op een golf
lengte van 58 M was deze slotrepetitie wel 
een experiment, dat alleszins geslaagd mag 
heeten. 

Het bezoek van de Generaal belooft iets 
bijzonders te worden, waarvan wij hopen, dat 
groote scharen straks mogen genieten. 

E. 

Noot. Van verschillende kanten mochten 
wij vernemen, dat de uitzending bijzonder 
goed is doorgekomen en men genoten had. 
Wij danken degenen, die zoo vriendelijk 
waren ons dit te meldew voor hun aan
moediging. Red. 

Het lied waarvan een menschenziel het heiligst is doordrongen, 

daar zijn op aard geen woorden voor, dat blijft onuitgezongen. 
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Kerstgebeuren niet vergeten en de liefde 
met-de-daad in <>nze inrichtingen en tehui
zen verspreid, spreekt dikwijls duidelijker 
dan woorden. 

Het MILITAIR-HOSPITAAL werd ook niet 
vergeten. Hier gaf de Korps-zangbrigade 
haar gewaardeerde medewerking. Zooveel 
mogelijk waren de patienten bijeengekomen 
voor den dienst om den kerstboom. Wat al 
herinneringen wekken de kerstliederen, ge
zongen in de jeugdjaren, toch immer weer 
op ! Met aandacht werd gezongen, geluisterd,. 
genoten ! Het was een dankbaar publiek ! De 
Gewestelijk e.a.w. Officier van Gezondheid,. 
Lt. Kolonel Held, was tegenwoordig en sprak 
aan het einde een warm woord van dank,. 
wat zeer gewaardeerd werd. Aan alle patien
ten van allen landaard werd toen een kerst
pakje overhandigd of gebracht. en met een 
blij hart gingen de makkers huiswaarts ; met. 
kerstvreugde in het hart, doch zeker ook 
menige ernstige gedachte lieten zij bij de 
patienten achter. 

Ouden van dagen, armen en hulpbehoe
venden, de kinderen vooral niet te vergeten 
hadden natuurlijk ook deel in de kerstvreug
de. In beide korpsen was het kinderfeest een 
groote gebeurtenis voor de trouwe Zondags
school-bezoekers. Versnaperingen, een mooie 
vertelling, de kerstboom, wat een groote 
plaats hebben zij in het kinderleven ! 

De zusters van den Gezinsbond in korps I 
hadden gezorgd voor een heerlijken maaltijd 
voor de -0udjes. Wat hebben dezen gesmuld; 
wie wel het meest genoten van dezen mid
dag, de gasten -0£ de gastvrouwen, is moeilijk 
te zeggen ; het is zooveel heerlijker te geven 
dan te ontvangen. 

Dan was daar BRONBEEK met de oudge
dienden en hun gezinnen. Hier hadden Kom
mandant en mevrouw De Groot de leiding .. 
terwijl Generaal-majoor Dr. Elshout, de heer 
Yssel de Schepper en de heer Rob mede
gasten waren. 

Om dezen avond tot een waar feest te 
maken, was een aantal officieren meegeko
men, dat een klein muziekkorps vormde, 
verder een groep Kadetten met hun ,,string

. band" en enkele makkers, die onder leiding: 
van mevrouw Palstra ook hier de mooie 
tableaux van de ,,Vlucht naar Egypte''" 
gaven. 

De Kommandant sprak een ernstig woord 
van hart tot hart tot talrijke ouden en 
jongen, die bijeen waren. Het doorgeven van 
dat, wat God ons Zelf schonk op het kerst
feest, stelde hij voor als de schoone taak van 
ieder mensch, opdat in deze duistere wereld 
het licht van Bethlehem zal schijnen. 

De heer Yssel de Schepper dankte den 
Kommandant en mevr. De. Groot en allen,. 
die hen vergezelden voor hun komst en 
wenschte den bewoners van Bronbeek een 
gezelligen en goeden avond. Het was een 
hartelijk woord, dat goed deed. iMevr. De 
Groot vertelde op boeiende wijze voor oud 
en jong over het zingen der kerstliederen 
in Zwitserland. 

Toen werd het programma afgewerkt onder 
grooten bijval van allen. De Kadetten met 
hun keurige ster-oefening en de ,,bands" met 
hun muziek droegen veel bij tot het genieten 
en toen de gasten weg gingen en de kerst
pakken in handen van de gelukkige bezitters 
kwamen, was er uiterlijk, doch zeker ook 
innerlijk, kerstvreugde en wij bidden - ook 
kerstvrede. 

Zoo heeft het Leger des Heils in Bandoeng 
kerstfeest gevierd en nu, na al deze drukke 
dagen van voorbereiding en feestvieren, is 
er een diepe vreugde in het eigen hart, om 
wat wij mochten doen voor anderen en stem
men wij in met de versregels : 

De heerlijkheid van heel ons leven, is 
niet ontvangcn - maar zich geven. 

C. B. 
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NOG MEER 
KERST ... NIEUWS! --·--

W ONDERBAAR waren de zegeningen, 
die tot ons kwamen gedurende de 

kerstdagen, zoowel in de bijeenkomsten als 
in het Militair-Tehuis. 

De verwachtingen waren hoog gespannen, 
maar de uitkomst overtrof alles. Wij begon
nen met ,,Aanbidding" en eindigden met 
,,Loof, loof den Heer, mijne ziel !" 

Wat was het heerlijk de zaal zoo vol te 
zien ! Verschillende malen was zij te klein 
en werden stoelen op het terras geplaatst om 
de luisterenden een zitplaats te geven. Ook 
voor de bijeenkomsten in de kampongs was 
groote belangstelling. Rustig zat men neer 
en luisterde met volle aandacht naar de door 
de officieren behandelde onderwerpen der 
kerstgedachte. Groot en klein heeft genoten ! 
Ja waarlijk, God is goed ! Geve Hij ons 
spoedig een oogst van zielen ! ,,Blijf zaaien", 
is ons motto. 

H 

L. L. Luitenant. 

ET eerste kerstfeest in onze eigen 
Legerzaal werd door allen met groote 

verwachting tegemoet gezien. De voorberei
oing vereischte heel wat arbeid, doch gei:n
spireerd door onze officieren was een onge
wone activiteit ontwikkeld en zoo werd dit 
kerstfeest een heerlijke tijd. Majoor Strand
lund was onze leider voor <lien <lag. De 
vroegdienst stond in het teeken van wijding 
en aanbidding. De zaal was keurig versierd, 
evenals de stralende kerstboom ; de opkomst 
was goed en de mooie zangdienst, welke wer.d 
uitgevoerd, bracht veel zegen tot ons hart, 
zoowel als het woord van den Majoor. 

De Jongelieden-demonstratie mag ook als 
welgeslaagd beschouwd worden. Het was een 
feestelijke aanblik de kinderen in hun witte 
jurken rond den kerstboom te zien ! 

Het Zondagsschoolieest was op den 2den 
kerstdag. Wij willen volstaan met te melden, 
dat ook dit onze verwachtingen overtrof. Op 
27 December hadden wij nog een feestavond 
voor de Chineesche makkers. Ondanks den 
reg.en waren velen opgekomen. Terugziende 
op deze dagen komt ook uit ons hart een 
,,Eere zij God ! " De Heer heeft alles wel 
gemaakt. En nu voorwaarts, voor God en 
zielen ! 

R.B. 

Adjudant Frederiksen schrijft aan den 
Kommandant o.a. het volgende. 

,,Wij hebben een wonderbaar kerstfeest 
gehad ! In alle samenkomsten en kerstvie
ringen tezamen mochten wij een 3000 men
schen bereiken. Er werd een maaltijd bereid 
voor een 2000 menschen op den 2den kerstdag, 
terwijl wij 800 kleedingstukken hebben uit
gedeeld. Het was een wonderbaar gezegende 
tijd en velen knielden gedurende die dagen 
neer om den Christus van het kerstfeest te 
zoeken !" 

Dat is voorwaar goed nieuws uit Midden
Celebes ! 

Voor het eerste vierde de Gezinsbond een 
eigen kerstfeest in ons korps onder leiding 
van mevrouw Majoor Hiorth. Het was een 
heel prettig en gezegend feest. Majoor Hiorth 
leidde en bijzondere samenkomst in Djati
ngaleh, waarin zes nieuwe recruten werden 
ingezegend. Den avond voor het kerstfeest 
was er om den verlichten kerstboom een 
1'eestelijk onthaal voor 200 arme kinderen. 
Zij gingen allen blij huiswaarts met speelgoed 
een een ,,ijs lilin !" 

De kerstbidstond stond onder leiding van 
Majoor Stewart. Ook des avonds was de 
Majoor met ons en bepaalde ons bij het 
kerstgebeuren. Het was een dag van grooten 
zegen. Een vrouw voor wie reeds lang gebe
.den was, kwam tot den Heer. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 
• \ ,...., 

~-· ......,.,_,.._. Februari 1937. . ......... .._...,.... ..... ,..,.,,-............... ...,,-....... _~ 

,,Wij zullen juichen over Uw hell, en de 
vaandelen opsteken iin den naam onzes 
Gods." Psalm 20 : 6. 

De Generaal. 

Als deze aanteekeningen ter perse gaan, 
zien de officieren, soldaten en vrienden van 
het Leger des Heils op Java met groote 
verwachting uit naar de komst van hun 
Generaal. Het is een groote teleurstelling, 
dat de boot, welke haar en haar Staf tot 
ons brengt, vertraging heeJ.lt. Wij willen 
echter hopen, dat iets van den verloren 
tijd wordt ingehaald en wij onze Leidster 
toch op Zondag 24 J anuari kunnen ver
welkomen. 

Ik hen er zeker van, dat de Generaal 
een warm, enthousiast welkom zal ontvan
gen en wij bidden, dat de resultaten van 
haar bezoek zullen zijn: een uitstorting van 
Gods Geest over alien, die binnen het be
reik van haar stem zullen komen. God ze
gene onze Generaal ! 

De Kommandant. 

De Kommandant heeft Bandoeng verla
ten om onze internationale Leidster en haar 
Staf te Belawan Deli te verwelkomen. 

Tijdens zijn verblijf te Medan heeft de 
,,Eerste Steenlegging" plaats gehad van ons 
nieuwe Kinderhuis aldaar, waarvoor groote 
belangstelling bestond. 

Zooals reeds eerder vermeld is, werd door 
het Gouvernement een som gelds tot oprich
ting van dit Kinderhuis geschonken uit het 
Bevolkings-Rubberfonds, terwijl de Deli 
Maatsciliappij 'ons de lbenoodigde gronden 
schonk. Mevrouw van Houten, echtgenoote 
van den Secretaris der Deli-maatschappij 
verrichtte de steenlegging. 

Deze blijken van medeleving met onzen 
arbeid worden door ons ten zeerste gewaar-

deerd en wij zijn er zeker van, dat Gods 
zegen op dit nieuwe Tehuis zal rusten. 

Voor zijn vertrek naar Sumatra bezocht 
de Kommandant verschillende plaatsen op 
Java met het oog op de komst van de 

Generaal. 

Het Congres. 

De voorbereidingen van ons Congres heb
ben aan een aantal Hoofdkwartier-officieren 
handen vol werk gegeven. 

Van heinde en ver beginnen de officieren 
nu in Bandoeng te arriveeren; elken dag 
zien wij nieuwe gezichten en het is een 
vreugde onze makkers uit de meest afgele
gen posten van ons Territorie de hand te 
drukken. Hoe gaarne zouden wij alle officie
ren bijeen zien, <loch dit is door den arbeid 
onmogelijk. Wij gedenken degenen, die thuis 
moesten blijven echter bijzonder in onze 
gebeden. 

De Volkenbond-Conferentie. 
In een schrijven van den Chef van den 

Staf met betrekking tot de aanstaande Vol
kenbond-Conferentie nopens de bestrijding 
van den z.g. handel in Vrouwen en Kinde
ren in het Oosten, wordt gemeld, dat de 
volgende officieren gekozen zijn om op deze 
Conferentie, die te Bandoeng gehouden zal 
worden, het Leger des Hells te vertegen
woordigen: 

Commissioner de Groot, Lt.-Kolonel Dr. 
Wille, Majoor Stewart en schrijver dezer 
aanteekeningen. 

Brigadier Lord van Singapore zal de 
Malay States vertegenwoordigen. Moge Gods 
zegen rusten op de beslissingen, die gedu
rende deze Conferentie zullen genomen 
worden! 

EERSTE STEENLEGGING VOOR. HET NIEUWE KINDERHUIS 
TE MEDAN. 

Reeds langen tijd zijn de plannen 
voor den bouw van ons nieuwe Kin
derhuis te Medan in wording. Nu 
echter hebben deze vasten vorm aan
genomen en heeft onder groote belang
stelling de Eerste Steenlegging plaats
gehad. De Kommandant, die naar 
Medan reisde, teneinde de Generaal 
in Belawan Deli te ontmoeten, heeft 
deze plechtigheid geleid. 

De Regeering heeft uit het Rubber
fonds een bedrag voor den bouw 
afgestaan, terwijl de Deli Maatschappij 
de benoodigde gronden schonk. In zijn 

toespraak dankte de Kommandant 
voor de sympathie en belangstelling 
ons op zoo daadwerkelijke wijze be
toond en sprak de hoop uit, dat Gods 
zegen op den arbeid, die straks op 
deze plaats zou begonnen worden, 
mocht ru.sten. Mevrouw van Houten, 
echtgenoote van den Secretaris der 
Deli-Mij. legde daarop den eersten 
steen. 

Wij bidden, dat de bouw voorspoedig 
moge zijn en vele kinderen straks in 
<lit nieuwe tehuis een onderkomen 
zullen vinden. 

~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~ i HANDELS-DEPARTEMENT - LEGER DES HEILS i 
~ Javastraat 16, Bandoeng $ 
~ ~ i D A G B 0 E K EN, i 
~ voor elken dag van het jaar een Bijbelgedeelte. ·~ 

~ Dagboek, door S. Ulfers f. 4:. - ~ 
~ Dagboek ,,Voorwaarts en Opwaarcs", door J.E. Schroder f. 4:.- ~ 

$ Dagboek ,,De Leodenen Omgord", door Ds. J. J. Knap f. 9.- ~ 

~ Woorden uit den Bijbel voor elken dag, door H. W. S. f. 1.90 $ 
~ Nieuw Bijbelsch Dagboekje, door H. W. S, f. 2.75 ~ 

~ VAN E. STANLEY JONES: ~ 
~ Christus langs den Indischen heirweg f 3.4:0 ~ 

~ Christos en de Tafelronde ,, 4.- @ 

~ Op iederen weg Christos u 3.4:0 i 
~~~~~~~~~~@::::'i>~~~~~@::::'ij)~~~ 
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Europeesch verlof. 

Majoor Hallmann hoopt op 24 Februari 
met de ,,Marnix van St. Aldegonde" naar 
Europa te vertrekken. Zij heeft wederom 
een periode van 7 jaar achter zich in Ned.
Indie en wij danken haar hartelijk voor den 
arbeid, dien zij in dien tijd verrichtte. Moge 
de Heer haar een prettig verlof in haar 
vaderland, Zweden, geven ! 

Met dezelfde boot hopen Adjudant en 
mevrouw Palstra met hun beide jongens te 
vertrekken. Zooals vele lezers van onze 
Strijdkreet weten, is de Adjudant de prive 
secretaris van den Kommandant. In deze 
en elke andere positie, die hij in het Leger 
bekleedde heeft hij zich onvermoeid aan 
zijn plichten gegeven en wij bidden, dat dit 
welverdiend verlof hem en de zijnen veel 
goed zal doen. 

De Adjudant hoopt zijn ouders te ont
moeten, die in Ned.-Indie bij velen welbe
kend zijn en thans in Amsterdam wonen en 
werken. Ook 1~1evrouw Palstra ziet met groot 
verlangen uit naar een ontmoeting met haar 
geliefden over de groote wateren in haar 
geboorteland, Engeland. 

Majoor en mevrouw Bridson verwachten 
met de daaropvolgende boot, begin Maart, 
te verreizen. Deze makkers zien ook met 
verwachting uit naar hun verlof en de ont
moeting met familie en vrienden in Enge
land. Zij hebben gedurende de laatste 7 jaar 
gearbeid op Java, zoowel als in Sumatra -en 
kunnen terugzien op den zegen Gods op 
hun werk. 

Uit onzen familiekring. 

In het gezin van de Kapiteins D. Tandaju 
is vreugde over de geboorte van een doch
ter, die den naam · draagt van Diek Geer
truida. 

De Kapiteins Kandou mochten een zooP. 
verwelkomen, dien zij Daoed Dahlan ge
noemd hebben. Mogen deze kleine opgroeien 
tot eer van God en vreugde hunner ouders ! 

Adjudant Jansen ontving bericht, dat zijn 
moeder in den ouderdom van ruim 71 jaar, 
is heengegaan. Vredig en kalm is zij inge
slapen. Moge God den Adjudant en mevrouw 
Jansen en de andere familieleden steunen 
en vertroosten ! 

Kapitein Hotvedt heeft een ongeval gehad 
op zijn kollektereis in Sumatra, waarbij hij 

zijn been ernstig bezeerd heeft. 

Hij zal enkele weken rust moeten nemen, 
doch wij hopen, dat spoedig alles goed terecht 
zal komen. 

~OMENDE GEBEURTENISSEN.J 

Kommandant en mevrouw De Groot. 

1 Februari - Soerabaja. 
2-3 - Batavia. 
4-8 

" 

9 
" 

- Sumatra • 
met de Generaal. 

- Bandoeng I. 
Uitzending der Kadetten 

·* zonder mevr. De Groot. 
Lt. Kolonel en mevr. Ridsdel 

1 Februari - Soerabaja. 
2-3 ,, - Batavia. 
9 - Bandoeng I. 

Uitzending der Kadetten. 

Zondag 17 Januari waren de officieren, die 
van Celebes op doorreis waren naar het 
Congres te Bandoeng, in ons midden. 's Mor
gens had Maj oor Loois de leiding. Met 
grooten ernst behandelde hij zijn onderwerp, 
gei:llustreerd door sprekende voorbeelden 
over de trouw van God. 

's Avonds was Adjudant Ramaker ,fin 
bevel". Er was veel volk en de aanwezigen 
dronken als het ware ieder woord in. De 
zeer belangrijke mededeelingen, omtrent het 
leven en werken onzer makkers in Celebes, 
werden met groote aandacht gevolgd. 

Het was een dag van· grooten zegen, waarop 
het Evangelie op ouderwetsche, krachtige 
wijze gepredikt werd . 

W. 
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NUTTIGE WENKEN VOOR ONZE 
JONGE MENSCHEN. 

Door den Stichter, William Booth. 

N EEM het vaste besluit, hard te werken. 
Je hebt niet het recht, om ·te verwach

ten, dat je zult uitblinken door je gaven, dat 
je een zegen voor je medemenschen zult zijn, 
of God zult behagen, zonder voortdurenden, 
zwaren, zelfverloochenenden arbeid. 

Z ORG, dat je steeds een klaar besef van 
de gunst van je Hemelschen Vader 

behoudt. Zoo je dit niet bezit, zoek er dan 
onverwijld naar; als je het verloren hebt, 
zoek het dan opnieuw, zonder een moment 
te verliezen, ten koste van alles en wat de 
gevolgen er van ook mogen zijn, totdat je het 
weer gevonden hebt. 

T RACHT vooruit te komen, door met 
alle macht te doen, wat je hand vindt, 

om te doen, d.w.z. zoo goed, als je maar 
eenigszins kunt. Ga vooruit in je dagelijksch 
werk, door dat zoo goed mogelijk te doen. 
Vermeerder je kennis door leerzame, nuttige 
boeken te lezen en probeer te begrijpen en 
te onthouden, wat je leest. Verbeter je schrift 
en tracht iederen keer beter te schrijven. 

K WEEK goede manieren aan. Wees 
vriendelijk, zacht en beleefd jegens 

iedereen, maar bovenal jegens hen, die ouder 
zijn, dan jezeli bent. 

V ERSPIL je geld niet, of je veel of weinig 
hebt. Bezit je meer, clan je voor je 

eigen onderhoud noodig hebt, gebruik het 
overige dan, om hen, die gebrek lijden, te 
helpen. En heb je niet meer, dan je zelf 
behoeft, dan is dat een reden rte meer, om 
zuinig te zijn. 

K LAAG of jammer niet over de moeilijk
heden1 waarmede je te worstelen hebt, 

of die je naar alle waarschijnlijkheid wachten. 
Strijd dapper tegen de moeilijkheden van het 
oogenblik en vergeet nooit, dat je Hemelsche 
Vader je beloofd heeft, alle dingen, van het 
heden en van de toekomst mede te laten 
werken ten goede. 

T ERWIJL je geregelde tijden voor pe~
soonlijk gebed er op nahoudt, moet Je 

ook tenminste eenmaal per dag jezelf onder
zoeken, door je de vraag te stellen : ,,Sta ik 
recht tegenover God ?" 

LEES iederen dag je Bijbel. 

G EBRUIK zoo je · tijd en benut zoo je 
gelegenheden, dat de herinnering aan 

het verleden, voor zoover dat mogelijk is, je 
ziel met voldoening zal vervullen, wanneer je 
op je sterfbed op je leven zult terugzien, of 
er in de Eeuwigheid aan zult terugdenken. 

v~ S~e.Men. 
Heb je wel eens een spin aan den arbeid 

gezien? Een spin, die bezig is haar web te 
maken? 

Ja, dat za1 wel. Maar veel aandacht heh 
je er niet aan geschonken, is het wel ? Mis
schien heeft al je belangstelling zich alleen 
maar geuit in een klap met je hand, waar
door dat kostelijke web vernield werd. 

Kostelijk web ! 't Mocht wart ! 
Ja, zeker kostelijk. Als je maar eens de 

moeite genomen had, om het rustig te be
kijken. 

Het web is geweven uit fijne draden, af
komstig uit de spinklier, die door een buisje 
naar buiten gebracht worden. Deze draden 
bestaan niet uit vezels, zooals onze draden 
en ons touw, maar uit een soort kleverige 
vloeistof, die h$"d wordt, zoodra ze het 
lichaam verlaat. Door kamvormige klauw
tjes aan het einde van de pooten, worden 
deze draden als het ware op de gewenschte 
dikte gehouden. 

Alle spinnen van een soort bouwen hwi 
web op dezelfde wijze. 

Het begint met de hoofdstralen, dan de 
uitwendige omgrenzing van bet web, daarna 
worden de spaken gemaakt en eindelijk de 
cirkeldraden, die in den vorm van een spiraal 
om het middelpunt worden aangebracht. Op 
verschillende plaa1:1:;en hangen druppels van 
een kleverige stof, dezelfde, waarvan ook de 
draden zijn vervaardigd, en wanneer een 
klein insect daarmee in aanraking komt, 
blijft het kleven, is het gevangen en de spin 
zorgt wel, dat het geen schade meer kan doen. 

Zoo wordt dat web voltooid en geduldig 
zit nu de spin maar te wachten op vliegen en 
muggen en andere vijanden van menschen, 
dieren en planten. 

VISSER BANDOENG 

S T R IJ D K R E E T FEBRUARI 1937 

LUIT.-GENERAAL 
Sir R.S.S. BADEN POWELL 

door den Territoriaal Jongelieden ... Secretaris, 

Majoor W. B. PEARCE. L~ 
Lord Robert Baden Powell, de 

grondlegger van de Padvindersbewe
ging, werd geboren op 22 Februari 
1857. Deze maand hoopt hij dus zijn 
80sten verjaardag te vieren en alle 
Padvinders en Padvindsters maken 
hun vol saluut voor dezan gro.oten 
man en wenschen hem Gods rijksten 
zegen en een bijzonder gelukkigen 
verjaardag. 

Ofschoon Lord Baden Powell reeds 
80 jaar is, bleef zijn geest jong en nooit 
voelt hij zich gelukkiger, dan wanneer 
hij zich beweegt onder de jonge men
schen. 

Het was in 1908, dat hij de Padvin
dersbeweging onder de jongens began, 
nu negenentwintig jaar geleden. Wij 
lazen, <lat er op het oogenblik ongeveer 
vijf millioen Padvinders en Padvind
sters zijn over de geheele wereld, allen 
werkende leden van de Beweging. 

Een groat deel 
van het welsla
gen, id.at Lord 
Baden Powell 
heeft gehad op 
zijn streven, ligt 
in het feit, dat 
hij een Christen
gentleman is en 
zijn plicht ver
vulde zoowel te
genover zijn God 
als tegenover zijn 
koning en zijn land. 

Lord Baden Powell heeft hooge on
derscheidingen ontvangen van konin
gen en presidenten van de meeste lan
den der wereld. Hij is de trotsche be
zitter van het ,,Grootkruis in de Orde 
van Oranje Nassau", dat hem werd 
toegekend voor zijn onschatbaar werk 
en zijn invloed antler de Hollandsche 
Padvinders en Padvindsters. 

GENERAAL 
EVANGELINE BOOTH 

SOERABAJA . . 
1n • 

MA.ANDAG 1 FEBRUARI; 

aankomst station Pasar Toerie 11.29 v.m. 
Begroeting door officieren en soldaten van 
Soerabaja en omstreken. 

LEZING in bet ,,Kunstkringhuis" Simpang, 
n.m. 7 uur. 

DINSDAG 2 FEBRUARI: 

vertrek naar Batavia 6.10 v.m. van station 
Goebeng. 

Commissioner A. 
R. Griffith en ,Majoor 
Generaal vergezellen. 

R. Blowers, Lt.-Commissioner 
mevrouw Mackness, zullen de 

Kommandant en mevrouw J. W. de Groot, de Chef 
Secretaris en mevrouw Ridsdel en een groot aantal 
Staf ... officieren .zullen assisteeren. 

VOOR DE KLEINTJES! 
__ ..._.....,~<] ... • ""'e---

IN HET DON KER NAAR BED. 
DE zevenjarige Willie had verdriet. Moe

der had hem gezegd, dat hij nu oud genoeg 
was, om in het donker naar bed te gaan. 

,,Gods engelen zullen je behoeden, lieve
ling," zei ze, terwijl ze hem instopte en het 
licht uitdeed. 

Kleine Willie lag angstig in het donker. Hij 
dacht aan allerlei vreeselijke menschen, 
waarover hij wel eens had hooren spreken 
en was bang, om te gaan slapen. Eindelijk, 
denkend aan moeders vertroostende woorden, 
vouwde Willie zijn handjes, zooals hem dat 
geleerd was te doen, wanneer hij bad, en 
fluisterde : ,,Lieve Heer, zorg U alstublieft 
voor mij en laat Uw engelen vlak bij me zijn, 
al kan ik ze ook niet zien ; en wilt U maken, 
dat er niets akeligs gebeurt en ik niet zoo 
bang hen, om Jezus' wil. Amen." 

N og lag hij in 't donker onder de dekens, 
maar langzaam aan, werd hij rustiger, ja, 

zelfs wat moediger en ten slotte ging hij 
rechtop in bed zitten. Wat Willie toen zag! 

Plotseling flitste bet electrische licht aan 
en nu bemerkte hij, dat zijn eigen lieve moe
der vlak naast hem zat. 

,,Mijn kleine schat," zei ze. ,,Ik hen al dien 
tijd bij je gebleven, zoo dicht bij je, dat, 
indien je je hand uitgestoken had, je me zou 
hebben aangeraakt. En dat doet nu ook de 
Heer Jezus, mijn jongen. 

Hij is altijd bij je en verlaat je nooit, of
schoon je Hem niet zien, noch aanraken kwit. 
Je zult hem in werkelijk.heid niet eerder 
zien, dan wanneer je naar den Hemel zult 
gaan, en dan zie je Hem in het Hemelsche 
licht. Je bent nu toch niet bang meer, 
Willie?" 

,,Neen, Moeder ; ik ga lekker slapen." 
En zoo, in het besef dat God bij hem was, 

viel Willie voor het eerst van zijn leven in 
het donker in slaap. 

Kortgeleden bij zijn bezoek aan Java 
para/deerden vele groepen voor hun 
grooten Chef. Lord Baden Powell ver
telde bij die gelegenheid aan den 
Hoofdleider van de Padvindersbewe
ging in Ned.-Indie, den heer Ranneft, 
dat de Beweging hier te lande in de 
goede richting gaat en hij sprak z~in 
waardeering uit over de Ned.-Indische 
Meisj estroepen. 

* * * 
Uit naam van de Leger des Heils

Padvinders en Padvindsters in Ned.
Indie en niet te vergeten de Aspiran
ten-brigades (Zonnestralen en Kame
raadjes) brengen wij onzen Chief-Scout 
het groot Saluut en verzekeren hem 
van onze warme toegenegenheid en 
loyaliteit ! Wij bidden, dat God hem 
nog vele jaren voor onze Padvinders
beweging moge sparen ! · 

Jongens en meisjes, de beste wijze, 
waarop wij hulde kunnen brengen aan 
onzen Grondlegger, is: den Padvinders
geest aan te kweeken en tot uiting te 
brengen. 

MEESTER, IK BEN BEREID, ALLES VOOR 

UTE DOEN! 

Het was een prachtige voorjaarsdag ; de 
zon wierp haar stralen over de smalle, oude 
straten van de stad Florence en scheen ook 
in het atelier van een kunstschilder, Andrea 
Berrochio. Op dat oogenblik · bevond zich 
daar een lbleek uitziende jongieman. Zijn 
edel gezicht was bewolkt. 

Plotseling werd hij in zijn arbeid gestoord 
door het binnlenkomen van een bejaarde 
dame, die zeide : ,,Mijn zoon, de meester 
wil je graag spreken. Ga zoo spoedig mo
lijk naar hem toe ! " 

Onmiddellijk legde Leonardo zijn pensee
len neer en ging naar de kamer van zijn 
geliefden meester, die op den rand 'Van den 
dood lag. 

,,Leonardo", sprak de. kranke met zachte 
stem, ,,ik hen zeer ziek, wellicht moet ik 
spoedig sterven, wilt gij mij nog een dienst 
bewijzen, die mij veel vreugde zal geven ?" 

De jonge man knielde neer bij het bed van 
zijn meester, nam diens bevende hand in de 
zijne en antwoordde met ontroerde stem : 
,,Mijn meester, ik hen bereid alles voor U 
te doen, geen offer zal mij uit liefde tot U 
te zwaar vallen ! " 

Lang keek de zieke zijn jongen leerling 
aan, dan sprak hij : ,,Leonardo, wilt gij de 
schilderij, waaraan ik begonnen ben voor 
het altaar van het St. Johannes-klooster af
maken ?" 

Leonardo sloeg de oogen neer. ,,Meester, 
daartoe hen ik niet in staat, daartoe hen ik 
absoluut onbekwaam Met een enkele aan
raking zou ik het werk bederven." 

Berrochio glimlachte en ging met zachte 
stem voort: ,,Neen, mijn zoon, de schilderij 
moet afgewer~t worden. Doe uw best, werk 
uit liefde voor mij." 

Een maand ging voorbij. Het waren dagen 
van zwaren arbeid geweest voor den jongen 
kunstschilder, die God uit het diepst van 
zijn hart bad hem bij zijn werk te helpen. 
De schilderij was voltooid en hij bracht 
haar bij zijn meester en zeide eenvoudig, 
,,Ik heh mijn beste gegeven uit liefde voor 
U." Verwonderd zag hij, hoe de tranen den 
ouden man langs de wangen liepen en hij 
hoorde hem met bewogen stem zeggen : 
,,Mijn zoon, gij hebt het werk zeer goed 
gedaan ! Het is niet meer noodig, dat ik 
er iets aan doe. Er zal een dag komen, 
dat Florence trotsch zal zijn op den naam 
van LEONARDO DA VINCI! En die voor
spelling is bewaarheid l 

' 


	00953
	00954
	00955
	00956
	00957
	00958
	00959
	00960

