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DERDE LANDDAG 

BANDOENG 
TE 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT LEIDEN. 

O NDER de foto's in dit nurnmer van den 
Landdag zouden wij feitelijk willen 

zetten: ,,Met Jezus op den berg", want dat 
is deze dag geweest voor allen, die zich met 
de heilssoldaten op Hemelvaartsdag opge
inaakt hadden om deze rustige uren in Gods 
schoone natuur door te brengen. 

Het terrein. 

Niet de Dago-heuvel was ditmaal uitge
kozen, doch bet mooie terrein van Berg en 
Dal was door den beer B. Th. Neervoort 
welwillend afgestaan, waarvoor alien, die 
daarvan genoten hebben, hem nogeens dank 
zeggen. Het terrein bleek bij uitstek geschikt. 

Reeds vroeg begonnen de opelettes te 
arriveeren, terwijl de vrachtauto's stoelen 
aanbrachten en tafels, etc. voor de cantine. 

De dienstdoende officieren hadden het 

vlaggen de lucht in - de Landdag 
was geopend en werd nu in het gebed 
opgedzagen aan God. Toen zochten 
allen een plaatsje in de schaduw der 
groote boomen en spoedig waren de 
stoelen bijna alle bezet. De muziek 
speelde, hartelijk applaus .. .. . . . . . en 
daar betraden Kommandant en me
vrouw De Groot, met mevr. Lt. Kolonel 
Ridsdel (de Chef-Secretaris was op 
reis naar Mena do) en Lt. Kolonel en 
mevrouw Lebbink het platform. Er 
was een sfeer van verwachting. 

......... 

In het uitgeven van een lied kan op 
zichzelf reeds zegen liggen en toen de 
Financieel Secretaris het eerste couplet 
voorlas van het openingslied, werd 
daardoor de toon aangegeven voor 
de gansche bijeenkomst : aanbidding, 

DE SCHARE GEDURENDE DE SAMENKOMST. 

druk de voorbereidende schikkingen te 
treffen. De vlaggen moesten geplaatst, de 
stoelen _gerangschikt en niet te vergeten de 
cantine in orde gemaakt ; deze stond ditmaal 
onder eigen leiding en veel gezelligheid is 
hierdoor aan dezen dag buiten verleend. De 
zusters hadden het druk en wij brengen haar 
een woord van dank en hulde voor de lek
kere koffie en goede bediening ! 

Daar was ook de Handels-tafel, waar later 
op den dag druk ansichtkaarten gekocht 
werden ; de postzegel-afdeeling waar welda
digheidszegels te koop waren en de brieven
bus, die bij opening 779 poststukken bevatte 
welke voorzien werden van een apart stem~ 
~l. De P.T.T. had hiervoor evenals vorige 
Jaren zorg gedragen. 

Twee hooge mastcn wachtten op de VLAG
HIJSCHING en even acht uur werd bet 
appel geblazen. De Padvinders-troepen ston
den in het gelid, officieren en belangstel
lenden verzamelden zich en Brigadier 
Strandl.und leidde ons in het eerste jubellied 
van den dag: 

Prijst gij den Heer, Halleluja ! 

Dat was een goed begin; er was veel 
reden om God te loven ! Daarop gingen de 

overgave, blijdschap. Mevrouw Ridsdel in 
het Hollandsch, Majoor Schulz in het 
Maleisch, smeekten Gods zegen af over de 
bijeenkomsten en daarop nam de Komman
dant de leiding over. Vreugde over de groote 
schare belangstellenden, verlangen om te 
zegenen sprak uit zijn woorden. 

Een aardig moment was het, toen onze 
leider voorstelde een telegram van geluk
wensch te zenden aan het Leger des Heils 
in het vaderland, dat juist op dien dag zijn 
Gouden Jubileum vierde. Met hartelijk 
applaus stemden allen in, toen de boodschap 
in drie code-woorden vervat, werd voorge
lezen: 

,,Wij verzekeren u van onze hartelijke 
gelukwenschen - wij danken God voor de 
wonderbare overwinningen van het verleden 
en gelooven voor grootere dingen in de toe
komst." 

De ,,Scandinavische nachtegalen" werden 
nu door den Kommandant ingeleid, officieren 
van Noorsche en Finsche nationaliteit, die 
door haar liederen met gitaar-begeleiding 
veel hebben bijgedragen om de stemming 
tot een blijde en aangename te maken 
zoowel als om zegen te verspreiden. ' 

Een groCYte groep makkers met officieren 
van Batavia kwam juist aan van het station 

De . OMMANDANT BRENGT DE HEMELVAARTS-BOODSCHAP 

en zochten zich nog een plaatsje ; er was 
een echte sfeer van ,,feest". 

,,Gij zult Mijne getuigen zijn." 

De hoofdschotel van dezen morgen was 
bet bijbelwoord van den Kommandant. Hij 
belichtt"E: de Hemel vaartsboodschap van alle 
kanten. Allereerst het feit, dat Jezus heen
ging om plaats te bereiden voor allen, nie
mand uitgesloten, die het heil in Christus 
wilde aanvaarden. Dan het bevel ,,getuigen" 
te zijn van dit groote Heil aan de mensch
heid geschonken. Verder de belofte, dat de 
Heilige Geest zou komen en ieder Christen; 
daarmede vervuld tot overwinnaar zou 
maken. De Kommandant vergeleek den Chris
ten met de kaars, die zelf verteerd wordt, 
<loch het licht trouw en gestadig om zich 
been verspreidt. Toen kwam echter de 
climax : ,,Als ge met dien Geest vervuld 
wilt zijn, moet ge de ZONDE uit uw !even 
wegdoen !" Dat was HET punt en in diepen 
ernst werd deze boodschap doorgegeven en 
naar wij meenen te mogen zeggen, overdacht. 

* * • 
Brigadier Meyer sprak ook een goed woord 

voor den Meester. Hij toonde aan, hoe deze 
dag een dag was van vreugde, van verwach-

ting, van waarschu"'ring, van belofte. Christus 
zal ,,alzoo wederkomen" en hij drong er op 
aan bereid te zijn, opdat wanneer Hij zou 
komen onze lampen brandende zouden zijn. 

Majoor Lehmann gaf in het Maleisch een 
heerlijk getuige1lis, dat aller hart zegende. 
Welk een heilige stilte heerschte er, toen tot 
slot van deze morgenbijeenkomst de uitnoo
diging om tot Christus te komen werd 
gegeven. Niemand besloot in het openbaar, 
zichtbaar ontroerd waren sommigen, een 
teeken dat er veel omging in de ziel en wij 
weten, dat de Heilige Geest de Naprediker 
is geweest van de boodschap daar op Tjioem
boeloeit gebracht. 

• * * 
Nu was er een half uur van ontspanning, 

waarin de cantine en de posttafels het erg 
druk hadden. Wat een gezelligheid, het 
geleek een groote familie ! Vele vrienden in 
het vaderland en vele postzegelverzam4;1laars 
zullen een blijk van vriendschap ontvangen 
de komende weken. verzonde~ van dit 
Landdag-terrein. Een koele dronk, een portie 
ijs, een goed kop koffie, alles vond gereeden 
aftrek en de tijd ,,vloog". 

(vervolg pag. 2 kol. 4.) 

TITDENS DE DEMONSTRATIE. 
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H ET is reeds jaren geleden, dat 
bovenstaande woorden mijn aan

dacht trokken en juist in een tijd, dat 
alles voor mij even somber en donker 
scheen. Het leven met zijn problemen 
had mij bijna allen moed ontnomen ; 
waarom nog langer strijden, terwijl er 
toch geen uitweg in het zicht was ? 
W aarom bracht God toch al die moei
lijkheden op mijn weg ? W aaraan had 
ik het verdiend? Ach ja, zoo spreekt 
men menigmaal ! 

In zulk een gemoedstoestand bevond 
ik mij, toen ik een huis betrad, waar 
een heilsofficier woonde. Zij noodigde 
mij uit even binnen te komen en ter
wij l ik mijn boodschap overbracht, 
werden mijn oogen getrokken naar de 
twee woorden, die ingelijst aan den 
muur hingen : 

BIDDEN HELPT. 

H 0 0 P. 

't G€krookte riet 
verbreekt Gij niet ; 
de wiek, die walmt 
en uit wil gaan -
tot helder vlammen 
blaast Gij haar aan. 

Het hart, dat breekt 
en tot U spreekt, 
de ziel vol wonden, 
die tot U vliedt -
U w groote lief de 
Verstoot ze niet. 

Uw zachte hand 
geneest de brand 
van 't felste schrijnen. 
der diepste wond, 
en 't Woord Uws levens 
dat maakt gezond. 

N. v. K. 

S T R IJ D K R E E T 

Het getuigenis van een Gezinsbondlid. 

Toen ik kort daarna weer op 
straat stand, waren deze woor
den niet meer uit mijn gedach
ten. Zou het waar zijn ? Maar 
ik wist zoo weinig omtrent 
godsdienst en kende nog niet 
de kracht van het gebed. Ja, 
het vormelijk gebed voor het 
eten en het kindergebed, dat, 
moeder mij geleerd had, 
kende ik. Toch geleek mij dit 
woord zulk een uitkomst. Zou 
't helpen? 

In mijn nood en verdriet hen ik 
thuis op mijn knieen gegaan en heb 
tot God gebeden, heb Hem alles ver
teld ook hoe ik niet langer alles alleen 
kon' dragen en toen kwam de heerlijke 
verhooring. 't Was alsof de zon plot
seling door de wolken kwam. Nieuwe 
moed bezielde mij en tranen van groo
te dankbaarheid en vreugde druppel
den neer op den stoel, waar bij ik was 
neercreknield. Bidden helpt ! 

Ik 
0

kon het wel uitjubelen en bij hun 
thuiskomst zagen mijn huisgenooten de 
groote verandering in mij. 

De oorzaak daarvan was hun spoedig 
bekend. Sedert <lien tijd heb ik geleerd 
mijn lasten tot den Reiland te brengen, 
maar niet enkel de lasten, ook de 
vreugden in mijn leven, want sedert 
dien dag is J ezus Christus ·mijn beste 
Vriend geworden en kan ik alles met 
Hem bespreken." 

• HET LEGER DES HEILS 
LEERT: 

Tot zoover onze zuster. Zeker is haar 
ervaring geen uitzondering ; er zijn 
veel vrouwen, die lasten dragen en 
bekommernissen in haar }even hebben, 
waarvan de menschen met wie zij 
dagelijks omgaan geen flauw besef 
hebben. Het is nu eenmaal de aard van 
vele vrouwen om wat haar kwelt voor 
zich te houden en te verbergen voor 
de oogen van anderen. Dit wordt een 
drukkende last, waar men op den duur 
onder bezwijken zal, indien wij het 
zonder Goddelijke hulp probeeren te 
drag en. 

Voor velen is onbekendheid met God 
en Zijn woord oorzaak, dat zij trachten 
verstrooiing te zoeken in wereldsche 
vermaken, wat echter nimmer blijven
de voldoening schenkt, hoewel het 
misschien voor een oogenblik helpt 
om te vergeten. 

Wij hopen, dat dezulken ook de 
waarde en de waarheid mogen onder
vinden van deze twee woorden : 

BIDDEN HELPT. 
Geen Vriend als Jezus, zoo trouw en 

teed er 
N een, niet een ! 

Geen kan als Hij zielesmart·en heelen 
N een, niet een ! 

Jezus kent al uw strijd en zorgen 
Leidt u veilig door 't leven heen. 
Geen vriend als J ezus, zoo trouw en 

teeder, 
N een, niet een ! 

dat ieder mensch gezondigd heeft, doch <lat allen gered kunnen 
worden door berouw en geloof in den Heer J ezus Christus ; 

dat ware vrede des harten alleen kan gevonden worden, door gehoor
zaamheid aan den wil van God ; 

dat God de Vader is van ons allen en er daarom broederschap behoort 
te zijn onder de volkeren ; 

dat 

dat 

dat 

het de plicht is van ieder mensch God te vreezen en te dienen 
en zijn naaste lief te hebben; 

de ware schoonheid gelegen is in onzelfzuchtigheid en zelfop
off ering terwille van anderen ; 

ofschoon de mensch ,diep gezonken kan zijn, hij toch nooit hopeloos 
verloren behoeft te gaan - er is hoop voor den diepst gevallene. 

Het Leger des Heils in Nederland 
viert zijn Gouden Jubileum. 

Ill • gebouwen, die dringend noodig zijn en die 
een blijvend monument zullen zijn van wat 
God heeft willen doen in de afgeloopen 
vijftig jaren. Een nieuw tehu.is voor oude 
dames in Hilversum, een groot centraal ge
bouw te Amsterdam, met een bijeenkomstzaal 
voor tenminSte 3000 personen, waar tevens 
het Hoofdkwartier kan worden onderge
bracht, een nieuw kinderhuis te Zeist, een 
nieuw tehuis in de Rapenburgerbuurt in 
Amsterdam en nog veel meer ,,idealen" wor
den gekoesterd. Ongetwijfeld zal de sym
pathie en de hulp van de vele Legervrienden 
in Holland een weg vinden tot verwezenlij
king van deze plannen. 

0 P Hemelvaartsdag vierde het 
Leger des Heils in het vaderland 

zijn 50-jarig · bestaan op luisterrijke 
wijze in een grootsche bijeenkomsten
reeks in het R.A.I. ge bouw te Amster
dam. De samenkomsten stonden onder 
leiding van Commissioner S. Hurren, 
leider van de internationale Kweek
scholen te Landen. 

Een gedeelte van de diensten werd 
door de PHOHI uitgezonden en de 
indruk, dien wij van wat wij hoorden 
kregen was, <lat een enorme schare was 
bijeengekomen - 10.000 menschen 
werd medegedeeld - om deze gebeur
tenis te herdenken. Het was circa 10 
uur des avonds. Machtig klonk opeens 
door de stilte van den tropischen 
avond : ,,0, zee van Gods liefde, zoo 
peilloos en wijd !" begeleid door een 
geweldig muziekkorps. Kommandant 
Vlas was geheel op dreef in zijn feest
rede en gewaagde met dankbaarheid 
en vreugde va:ri de groote dingen, die 
onder den zegen Gods in deze vijftig 
jaar tot stand waren gekomen. 

Ook het binnenkomen der Verschil
lende groepen, die deelnamen aan den 
grootschen marsch - meer clan 30 
wagens, vertegenwoordigende de ver-

schillende takken van arbeid, werden 
meegevoerd werd uitgezonden. 
Frisch en blij klonken de kinderstem
men bij het binnenmarcheeren. Het 
tromgeroffel en het strijdlied der 
kadetten: ,,Wij marcheeren voor
waarts in des Heeren kracht", maak
ten het hart warm. 

De eerelijst van de officieren uit 
Nederland voortgekomen, die in deze 
periode waren Bevorderd tot Heer
lijkheid, werd onder diepe stilte voor
gelezen, waarna als een machtig 
koraal de ,,Doodenmarsch van Saul" 
werd gespeeld door het muziekkorps. 

* * * 
Gedurende deze Jubileum-samen

korn5ten werd Kommandant Vlas, de 
leider van het Leger des Heils in 
Nederland door Zijne Excellentie, 
minister De Geer, namens H.M. de 
Koningin, benoemd tot ,,Ridder in de 
Orde van den Nederlandschen Leeuw." 
Met een daverend applaus werd deze 
mededeeling ontvangen en ook wij 
wenschen Kom,mandant Vlas van harte 
geluk met deze hooge onderscheiding ! 

Als herinnering aan <lit gouden Jubileum 
bestaan verschillende toekomstplannen voor 

In verband met dit Jubileum is een 
Gedenkboek uitgegeven, getiteld ,,Gou
den schooven van Gods akker". 

Dit Gedenkboek is vereerd met een 
foto en b~jschrift van H.M. de Koningin 
en H.K.H. Prinses Juliana ; woorden 
van waardeering door Minister-presi
dent dr. H. Colijn en de meest voor
aanstaande regeerings-personen, zoo
wel als van de leidende personen in 
het bankwezen, handel, industrie, in 
kerkelijke en maatschappelijke krin
gen, etc. 

Natuurlijk ontbreekt een boodschap 
van Generaal Evangeline Booth niet 
in dit boekwerk, terwijl extra hoofd
stukken gewijd zijn aan Nederlandsch 
Oost- en West-Indie. 

JUNI 1937 

Wat denkt gij van· Jezus? 
(Uit bet Engelsch vertaald). 

,,Phar.izeers, wat hebt gij Jezus te verwij-
ten ?" . 

,,Hij eet met tollenaren en zondaren." 
,,Is dat alles ?" 
- ,,Ja" -
,,En gij, Kajafas, wat zegt gij van Hem?" 
,,Hij is des doods schuldig, Hij is een god-

lasteraar, want Hij heeft gezegd : na dezen 
zult gij zien den Zoon des menschen, zittende 
aan de rechterhand Gods, en komende op de 
wolken des hemels." 

,;Pilatus, wat is uw oordeel ?" 
,,Ik vind geen schuld iri dezen Mensch !" 
,,En gij, Judas, die uw Meester voor zilveT 

verkocht hebt, welke beschuldigingen hebt gij 
Hem tegen te slingeren ?" 

,,Ik heh gezondigd, .ik heh verraden on
schuldig hloed !" 

,,En gij, hoofdman, die Hem naar 't kruis 
geleid heht, wat zegt gij van Hem?" 

,,Waarlijk, deze was Gods Zoon." 
,,Johannes de Dooper, wat denkt gij van 

Christus ?" 
,,Zie het Lam Gods !" 
,,En gij Johannes, de Apostel ?" 
,,Hij is de blinken:de Morgens·ter !" 
,,Petrus, wat zegt gij van uw Meester?" 
,,Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 

Gods." 
,,En gij, Thomas ?" 
,,Mijn Heer en mijn God !" 
,,Paulus, gij hebt Hem vervolgd, wat ge

tuigt gij nu van Hem ?" 
,,Ik acht alle dingen schade en drek, om 

de uitnemendheid der kenn:is van Jezus 
Christus onzen Heer !" 

,,Engelen in den hemel, wat denkt gij van 
Jezus ?" 

,,U is geboren de Zaligmaker, dewelke is 
Christus de Heer !" 

,,En de Vader in den Heme!, Die alle din
gen weet ?" 

Hij zegt : ,,Deze is 'Mijn Zoon, dn denwel
ken Ik een welbehagen heb." 

DE DEMONS 
OP DEN LANDDAG 

De kioderea van het kinderhuis zingen. 

(Vervolg van pag. 1). De Padvinders en 
kinderen waren reeds druk met de voorbe
reidingen en spoedig zag men de meeste 
volwassenen weer een plaatsje zoeken om 
getuige te zijn van de Demonstratie. Dat 
werd een uur van vroolijkheid en genieten 
- ontspanning ! Alle jongelui zonder uitzon
dering deden bun uiterste best ! De Zonne
stralen mochten beginnen met de ,,Regen
boog", waardoor zij nogeens herinnerden aan 
de beloften Gods, die onwrikbaar vast staan. 
De padvindsters kwamen met een aardig 
stukje E.H.B.O., de. padvinders hielden de 
menschen in spanning met hun touwtrekken 
en oogstten hartelijk applaus. De kinderen 
van bet kinderhuis zongen keurig hun liede
ren, de Kameraadjes deden een vervaarlijken 
slangendans, de Tuinierstertjes waren ,,snoe
zig'', de parade-spelen zorgden voor hilari
teit, terwijl de J.L. werkers met bun gitaars 
en zang zorgden voor aanvulling. Er werd 
genoten ! 

De klok draaide echte~ verbazend vlug 
naar 12 uur en dit was voor velen het klokje 
van gehoorzaamheid. K lokslag 12 werd geein
digd. De .K!ommandant, die op zoo bekwame 
en prettige wijze ook deze jeugddemon
stratie geleid had, vroeg allen bet ,,Wilhel
mus" te zingen tot slot, waarna met dank
gebed gesloten werd. Deze derde Landdag 
was de beste, die nog gehouden is en hield 
veel belofte in voor de toekomst. W~j bren
gen Gode alle eer' en onzen leiders en allen, 
die medehielpen om dezen dag te doen slagen, 
veel dank! 

C.B. 
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EERSTE BEZOEK VAN DEN KOMMANDANT AAN TARAKAN 
DRUKBEZOCHTE LEZING - EERSTE RECRUTEN INGEZEGEND TOT HEILSSCLDAAT. 

Vrijdagmiddag 30 April heerscbte er een 
echte Legerdrukte op het v liegveld te Andir 
te Bandoeng. Talrijke wit geiiniformde heils
officieren en employees bewonderden de 
mooie Douglas-toestellen ; toch was dit niet 
het doel van hun komst. Onze K-0mmandant 
zou voor het eerst de groote reis door de 
lucht maken naar Tarakan en 3200 K.M. zou 
hij moeten afleggen, alvorens hij weer op 
Andir zou uitstappen. Ruim 18 uur hoog 
boven land en zee te vliegen in snelle vaart, 
is toch wel een heele reis, als men bijna zijn 

In. gesprek met den heer Siebinga-Mulder. 

68sten verjaardag viert, doch ,,ik. hen nooit 
angstig", zeide de Kommandant, ,,ik weet 
mij altijd heel veilig in Gods hoede en 
mocht er ooit iets gebeuren - men weet 
toch nooit - dan zijn alle dingen gereed." 

Zoo kwamen wij dan allen tezamen om 
onzen leider een ,,goede reis en gezegenden 
tijd" toe te wenschen. Een hartelijken hand
druk, een laatste boodschap, toen werd het 
sein voor instappen gegeven en even daarna 
verdween het vliegtuig eerst naar Batavia. 
Den volgenden morgen ging het door naar 

Rijk zijn is een voorrecht, 

Wijs zijn is een kracht, 

Goed zijn is een zegen. 

M.V. 

OUDE VRIBNDEN VERWELKOMD. 

En flink aantal vrienden en makkers had 
zich op Donderdag 12 Mei verzameld in de 
Congreszaal. Bandoeng is nu eenmaal de 
plaats voor vaarwel en welkom, en ditmaal 
was het ,,welkom". Toch droeg de b ijeen
komst heelemaal het karakter van een hei-

• ligingsdienst <lat was juist het mooie. Er 
was blijdschap, een ongedwongen geest en 
toch was ieder getuigenis op zichzelf diep 
ernstig en doordacht en gevoelde men, dat 
onze makkers, waarvan de Adjudants Hansen 
juist met de ,,Sibajak" van Europ;:i waren 
gearriveerd en de Majoors Roed van Siantar 
gekomen, slechts een verlangen koesterden 
n.l. dat Christus en hun nieuwe werkkring 
hun beste krachten zouden hebbe:n, zooals 
Majoor Roed het zoo passend uitdrukte, dat 
zij : ,,Een geur van Christus zouden ver
spreiden, opdat de ziel van hen, die aan 
hun zorg waren toevertrouwd, voor Christus 
zou gewonnen worden". 

Adjudant Ramaker bracht een boodschap 
van den Kommandant over en voegde daar
aan eenige hartelijke woorden van persoonlijk 
welkom toe. Brigadier Stewart heette als 
Vrouwen Maatschappelijk Secretaresse 
,,haar" offlcieren welkom ; dit waren Majoor 
en mevrouw Roed, die ,,vader en moeder" 
zijn geworden van een 30tal jongens. Briga
dier Strandlund heette zijn afdeeling - de 
Adjudants Hansen - welkom en voegde daar
aan den wensch toe, dat zij voor hun ,,groote 
iongens" tot zegen mochten wezen. Te spoe
dig ging de tijd voorbij. Een mooi muziek
stukje, met veel gevoel gespeeld maakte den 
geest rusHg en toen kwam Adjudant Steen, 
die de bijeenkomst zoo tactvol geleid had, 
met nog een blijde rijke boodschap. De 
enkele gedachten, die hij doorgaf zegenden 
de ziel en met een dankbaar hart gingen wij 
huiswaarts, verfrischt in onzen geest, verrijkt 
naar de ziel en blij om de kameraadschap in 
ons Leger! 

Red. 

Soerabaja en vandaar verder naar Tarakan, 
waar zijn komst met ongeduld verbeid werd. 
Kapitein Helmhout schrijft verder : 

,,Eindelijk was onze lang gekoesterde hoop 
werkelijkheid geworden en arr.iveerde onze 
!eider op het vliegveld te Tarakan. Ter 
begroeting waren aanwezig de ass. resident, 
de heer A. Breekland, de plaatselijk militair 
commandant majoor A. Struyvenber.g, de 
controleur P. Th. J. Feldbrugge en de 
administrateur der B.P.M. de heer Siebinga
Mulder, verder vele vooraanstaande personen 
u.it Tarakan. 

Een woord van bijzondere dank geldt de 
B.P.M., die op zoo loyale wijze, voor den 
Kommandant gastvrijheid regelde in den 
Pasanggrahan, hem een auto ter beschik.king 
stelde om Tarakan te bezichtingen en de 
boortorens en militaire stellingen in bogen
schouw te nemen. Ook was de groote zaal 
der B.P.M. opengesteld voor de lezing op 
Zondagavond. Des Zaterdags werden nog 
verschillende autoriteiten bezocht. 

Op Zondagmorgen leidde de Kommandant 
een samenkomst, waarin een vijftal recruten 
- de allereersten - tot heilssoldaat werd 
ingezegend. Het was een gezegend uur en 
na de bijeenkomst schaarde een groote groep 
makkers en militairen zich om den Kom
mandant heen en luisterde naar het goede 
nieuws van heinde en ver. 

Des avonds was de lezing, waarvoor groote 
belangstelling bestond. De Kommandant 
werd ingeleid door den pl. militair comman-

dant. Met onafgebroken aandacht werd 
daarop geluisterd naar de lezlng over William 
Booth en het groote internationale Leger 
door hem gesticht. De arbeid in onze eigen 
gewesten werd door den Kommandant op 
boeiende en veelzijdige wijze aan de aanwe
zigen voorgelegd. Men kon zien, dat het voor 
de meesten een openbaring was. Immer be
reid te steunen wist men toch niet, hoe daar 
achter de schermen zulk een arbeid van 
zelfverloochening en liefde geschiedde en het 
diepdoorvoelde woord van dank door den 
heer Siebinga-Mulder gesproken, vertolkte 
dan ook aller gevoelens van waardeering. 
Diep onder den indruk ging men heen. 

Op Maandag 3 Mei vertrok de Komman
dant weer om de 9-urige terugreis te aan
vaarden, uitgeleide gedaan door al de auto
riteiten ter plaatse, die een dankbare en 
zegenrijke herinnering aan dit bezoek zullen 
bewaren. Kommandant, hartelijk dank voor 
Uw bezoek !" 

Temidden der militairen en bezoekers. 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT 

IN BATAVIA I EN I I 

VERGEZELD VA 

::...------~·----~· 
BATAVIA I. 

Zondag 2 Mei was een gezegende dag voor 
ons korps. 's Morgens zoowel als des avonds 
was er een Altaardienst, die grooten zegen 
bracht tot allen, die er aan deelnamen. 

De morgensamenkomst stand onder leiding 
van Majoor Barbier. Terwijl de zangbrigade 
mooi en gevoelvol een toepasselijk lied zor.g, 
brachten makkers en vrienden hun gave op 
het altaar. Bij opening van de enveloppen 
later bleek, wat liefde vermag en wij moch
ten ons verheugen over een flink bedrag 
voor den arbeid des Heeren. ,,Zegenende zal 
Ik u zegenen", is de belofte des Heeren 
en waar de gaven gebracht werden in ge
hoorzaamheid, gaf God rijkelijk aan de ziel 
van Zijn schatten, die Zijn dienstmaagd ons 
ontvouwde uit Gods Woord. Het was een 
geheiligde ure. 

Mevrouw Kommandant De Groot had des 
avonds de leiding. Zij, die 's morgens ver
hinderd waren te komen, brachten nu hun 
gaven. Ook r.u maakte het lied van het 
zangkoor diepen indruk'. De Majoor verge
zelde mevrouw en sprak een woord recht op 
den man af. 

Duidelijk en met kracht bracht mevrouw 
de Groot de boodschap dien avond. Met 
klem werd er op aan gedrongen NU te 
beslissen. Diep overtuigd zaten sommigen 
r.eer, doch helaas kwam niemand tot beslis
sing. Tech is er dezen dag een eeuwigheids
werk gedaan, <lat weten wij zeker. 

x. 

MAJOOR BARBIER 

•----------------
Met een enkel woord willen wij ook 

zeggen, dat de Jongeliedenweek in ons korps 
bijzonder goed geslaagd is. Majoor en 
mevrouw Pearce hadden op den J.L.-Zondag 
des morgens de leiding ; enkele makkers 
werden tot jeugdwerkers gewijd onder de 
Legervlag. De J.L.-sergeant majoor l~idde 
des avonds. Ook mochten wij ons verheugen 
over een 14tal jonge menschen, dat zich op 
den Beslissings-Zondag aan God gaf. 

BATAVIA ll. 

Al laat ons korps niet zooveel van zich 
hooren, toch streven wij naar de overwinning 
en al is de vooruitgang langzaam, zij is des 
te meer zeker. De weg is soms moeilijk en 
steil en wij moeten daarom nu en dan even 
stil staan om beter te kunnen ademen en 
ons te verfrisschen aan de Bron. 

Zoo was het ook op Zondag 2 Mei en de 
komst van mevrouw De Groot werd met 
gejuich begroet. Wij hebben dien Zondag
morgen even stil gestaan op den steilen 
levensweg om beter Gods stem te kunnen 
hooreri en wij hebben gedronken uit de 
Levensbron - Jezus Christus. De woorden 
door de Kommandante gesproken hebben een 
nieuw licht op ons pad geworpen en wij 
danken God, dat Hij or.s als eenvoudige 
vaten wil gebruiken om Zijn heerlijkheid 
daarin te doen wonen. Wij danken mevrouw 
De Groot voor haar bocdschap en zeggen : 
,,Korn gauw terug ! " 

M. C. L. 

HOEWEETGIJ? 

,,Hoe weet je, dat er een zon aan den hemel is?" vroeg men 
eens aan een blind meisje. 

. ,,Omdat-ze me verwarmt", was haar antwoord. 
,,Hoe weet je, dat Christus van de qooden is opgestaan" werd 

eens aan een Christen gevraagd. 
,,Omdat ik vanmorgen nog met Hem gesproken heb", luidde 

het antwoord. 
Hoe weten wij dat Christus een ,,levende" Zaligmaker is ? 
Omdat Hij ons heeft zalig gemaakt. 
Laat ons dan van die gezegende ervaring getuigen ! 

,,Boys Magazine". 
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LE ZING TE PALEMBANG. 
De Kommandant spreekt voor een 

aandachtig publiek in de Societeit. 

Het ,,Nieuwsblad voor Palembang, Djambi 
en Banka" schreef op 22 April : ,,Eindelijk 
k-0mt Palembru.1.g aan de beurt om door een 
zoo bev-0egd en begaafd spreker als Kom
mandant De Groot te worden ingeleid in de 
wereld--0rganisatie het ,,Leger des Hells." 

En <lit bezoek heeft plaatsgehad op 27 
April j .1. onder groote belangstelling van de 
vooraanstaande personen van Palembang. 
Onder dezen bevonden zich vele Rotarians, 
die den Komm.andant als Bandoengschen 
Rotarian hartelijk verwelkomden. Gaarne 
laten wij bovengenoemd blad verder aan het 
woord. 

De Kommandant stelde zich als Rotarian 
m;t voile overtuiging onder het devies van 
deze naar buiten nog weinig bekende orga
nisatie ,,Service above self". Dit devies stelde 
hij vlak naast de woorden van Jezus van 
Nazareth: ,,Gij zult Uw naaste liefhebben 
als Uzelf". Het in de practijk brengen van 
dit levensmotto werd daarna geteekend in 
het !even van William Booth, den stichter 
van het Leger des Hells. Kommandant De 
Groot had zijn getypte preek in de hand en 
in het begin trachtte hij zich te houden aan 
z'n papier. Dit lukte hem echter hoe langer 
hoe minder. Telkens had hij de behoefte zijn 
bril af te nemen en zich met een illustratie, 
een inval, een persoonlijk woord, recht
streeks te wenden tot zijn hoorders. Het 
was belangrijk wat gelezen werd, want na 
ruim 30 jaren is de wereld wel tot de 
erkenning gekomen, dat William Booth een 
van de zeer grooten was en dat het Heils
leger een werk doet, dat ondanks tekort
komingen en eigenaardigheden, eerbied en 
bewondering afdwingt. 

Toch waren alle aanwezigen dankbaar, 
toen de bril steeds !anger ongebruik. bleef, 
de getyple tekst niet meer werd ~raad
pleegd, omdat de volksredenaar contact met 
zijn hoorders had gevonden en dat niet 
meer losliet. Hij wilde iets zeggen van hart 
tot hart. Daartoe putte hij uit zijn rijke 
ervaring, nam zijn hoorders mee naar de 
plaatsen waar geleden wordt, waar de 
wanhoop dreigt en waar het ,,Leger" buiten, 
neen b o v e n alle godsdienstigheid, kerk of 
secte, zijn boodschap brer:gt van de reddende 
daad, zijn leer van het toegepaste Christen
dom. Dat wat verteld werd over de tehuizen 
voor ongehuwde moeders, pakte door het 
tweeledige motto : ,,er waren er twee die 
zondigden, waar is de andere" en ,,wie van 
u zonder zonde is werpe den eersten steen 
op haar". Het zoeklicht van den Kommandant 
wierp zijn lichtbundel daarna wat langer 
over het leed, dat in de leprozerieen geleden 
wordt. Moeilijk zullen de aanwezigen die 
sobere aangrijpende verhalen vergeten. Tot 
slot volgde een persoonlijk woord aan de 
vooraanstaanden in Palembangs samenleving, 
een woord, dat deze i.r.. de voorste gelederen 
vergrijsde heilssoldaat zeggen mocht. 

Mevrouw Mitchell, begeleid door mevr. 
Priissner, zong daarna een lied met een 
stem vol en mooi, zoo eenvoudig en warm, 
dat in aandachtig stilzijn geluisterd werd. 

Nog een zeer persoonlijk, hartelijk slot
woord van den Burgemeester, den heer F. H. 
v.d. Wetering, en een gebed van Komman
dant De Groot en daarmee was deze be-
langrijke avond weer voorbij." 

Altaardienst in het Ooglijders-Hospitaal 

Wat was onze zaal vol met heilssoldaten, 
patienten en kinderen op dezen Zondag ! 
't Was treffend, al die opgeheven ernstige 
gezichten, vol verwachting om een zegen te 
ontvangen, den zegen welke gelegen is in het 
geven. 

Kolonel Brouwer had de leiding en dat 
was ons een groote vreugde. Adjudant 
Cardinaal -0pende de bijeenkomst, mevrouw 
Pilon smeekte Gods zegen af, terwijl Majoor 
Karrenbeld een woord van inleiding sprak. 
Het kinderzangkoor liet zich hooren, waarna 
de Kolonel sprak over de groote gave Gods 
in Christus Jezus. Ruim 200 menschen kwa
men naar voren om hun gaven te brengen op 
het altaar, welke later door Kapitein Oei 
Tjoen Tok in het gebed aan God werden 
opgedragen. Een ziel maakte een nieuwe 
toewijding. Het was een gezegende morgen 
geweest ! 

M.K.W.B. 



WAT EEN BUITENSTAANDER SCHRIJFT OVER ONZE WERKCENTRALE TE BANDOENG. 

A AN Tegallega bevindt zich sedert 
midden 1934 een door het Leger 

des Heils beheerde inrichting, welke 
meer aandacht verdient dan zij tot nog 
toe van publieke zijde trekken mocht: 
de werkcentrale voor Europeesche 
jongere werkloozen. 

In gezelschap van Kommandant De 
Groot hebben wij dezer dagen aan die 
in.richting, geV'estigd in de vroegere 
Opleidingsschool voor Inlandsche 
Ambtenaren, een bezoek gebracht. 

Wat bij het binnenrijden direct 
opvalt is de zeer ruime behuizing van 
deze werkcentrale, de eerste, welke 
in Indie werd opgericht. 

De grondgedachte, welke tot de op
richting heeft geleid was, dat ledigheid 

voor den werklooze niet alleen is des 
duivels oorkussen, maar dat ledigheid 
tevens beteekent verlies van arbeids
vaardigheid. Een werklooze, die jaren
lang heeft leeggeloopen, heeft weinig 
kans om weer aan den slag te komen, 
wanneer de werkgelegenheid weer 
wat ruimer wordt. Hij heeft in de 
jaren van lediggang niet alleen zijn 
vaardigheid ver loren, hij mist tevens 
den lust tot arbeiden en de arbeids
discipline. Geldt dit in het algemeen 
reeds voor ouderen, die een vak gron
dig leerden en in de practijk beoefen
den, dubbel geldt het voor hen, die 
zoo van de schoolbanken af komend de 
werkloosheid tegemoet gaan. Onder
houden van verkregen vaardigheid, 
opvoering daarvan of het verwerven 
van nieuwe vakkennis, gewennen aan 
arbeid en aan arbeidstucht, dat zijn 
de middelen om den jongeren werk
looze fit te maken of te houden voor 
de arbeidsmarkt. 

* '-'* 

Aan die taak heeft het Heilsleger 
zich gezet met al het enthusiasme, 
waarover de werkers van deze sociale 
instelling beschikken. 

W aar vandaan betrekken inrichtin
gen als deze - er bestaan tegenwoordig 
verschillende centrales, welke op onge
veer dezelfde manier werken - hunne 
pupillen? 

Van de verschillende steun-comite's. 
Wanneer zich daar jongeren om steun 
aanmelden, omdat zij niet langer in 
hun eigen onderhoud kunnen voor
zien of, omdat de familie niet langer 
voor hen zorgen kan of omdat zij niet 
langer V<ln hunne familie afhankelijk 
willen zijn, dan worden zij naar de 
werkcentrale gezonden, waar zij in 
staat worden gesteld geregelden arbeid 
te verrichten. De steungelden komen 
ter beschikking van de inrichting, 
die daaruit de kosten betaalt, welke 
in verband met de tewerkstelling 
worden gemaakt. 

Het groote voordeel is dat de jonge
lui dus aan het werk gezet worden, in, 
vele gevallen een nieuw vak leeren 

in ieder geval onttrokken worden aan 
de nadeelige invloeden van den ledig
gang. Tevens worden zij opgenomen 
in een gemeenschap van werkers en 
is er een organisatie, welke geen 
moeite spaart om hen terug te voeren 
naar de maatschappij, waar zij als 
werkende leden weer een aandeel 
kunnen nemen in het productie proces. 

* ** 
Een goede tachtig van deze jonge

lieden, de meesten tusschen 18 en 25 
jaren oud, zijn thans in de Centrale 
aan Tegallega opgenomen. 

Ons eerste bezoek gold de ijzer- en 
staalbewerking, waair een twintigtal 
der jongelieden ijverig bezig waren 
met smeden, lasschen en andere werk-

In de Smederij 

zaamheden, tot dit bedrijf behoorend. 
Er wordt, onder deskundige leiding in 
deze af deeling goed werk geleverd. 
Zij die langeren tijd hier werkzaam 
kunnen zijn ontvangen een practische 
opleiding, welke hen geschikt maakt 
voor allerlei technisch werk. Ver
schillende hunner zijn in dien loop der 
drie jaren, dat de inrichting thans 
bestaat, van de Centrale uit geholpen 
aan behoorlijk werk bij tal van maat
schappijen. Heel de opleiding is ge
richt op de practijk. De beschikbare 
hulpmiddelen zijn van eenvoudigen 
aard, doch zeer practisch. Zoo heeft 
b.v. het bedrijf de beschikking over 
een ouden vrachtauto, welke niet alleen 
dient voor transporten, doch. tevens 
wordt aangewend als les-materiaal. 
Vele malen is het vehikel al uit elkaar 
gehaald en door de menschen zelf 
weer in elkaar gezet. Bij dergelijke 
oefeningen blijft om zoo .te zeggen 
geen schroefje op zijn plaats en de 
motor wordt ontleed in zijn kleinste 
onderdeelen. 

,,De vorige week", zoo vertelde de 
leider van dit bedrijf ons vol trots, 
,,zijn wij er nog mee naar Lembang 
geweest". 

Verder maakt men hier, ook op 
bestelling, sleutels, ledikanten, lampen 
enz. enz. 

I)aarnaast bevindt zich de timmer
winkel, waar eveneens een twintigtal 
jongelui bezig is met zagen, schaven, 
politoeren en andere werkjes, die bij 
het timmerbedrijf behooren. Van het 
begin af worden de jongelui opgeleid 

' 
Klagen verslapt, berusten 

verstompt, alleen biddend 

aanvaarden geeft kracht. 

Uit J. H. Gunning 

,,De morgenstond nadert" 

in het timmervak en het pleit voor 
den aanleg van de overgroote meerder
heid: zij brengen het al gauw een heel 
eind in dit voor de meesten hunner 
nieuwe vak. Ook hier is deskundige 
leiding aanwezig en beschikt men over 
eenvoudige, doch voldoende technische 
hulpmiddelen. Wij zagen kasten, stoe
len, tafels, lampen e.d. door de jongelui 
gemaakt. Het waren werkstukken, die 
bewezen, dat hier gestreefd wordt naar 
goed werk en naar degelijke vakkennis. 

De overige jongelui, een goede veer
tig, zijn tewerkgesteld op het land. De 
oude, verwaarloosde, eenige hectaren 
groote tuin van de vroegere school is 
herschapen in een bloeiend landbouw
bedrijf, waar iederen dag volop werk 
is. Ook hier beschikt men over de beste 
deskundige leiding. Heel het openleg
gen van dit terrein geschiedde door de 
jongelui zelf, de aanplant, het onder
houd, alles is hun eigen werk. 

Het voorerf is ten deele ingericht als 
tuin-bedrijf, waar eveneens onder 
practische leiding en meer bedrijfs
technisch toezicht van buiten grondig 
onderwijs wordt gegeven in den tuin
bouw. 

* * * 

De jongelui zijn ondergebracht in 
eenvoudige propere kamers, welke 
zijzelf hebben schoon te houden. Ook 
de wasch geschiedt door henzelf, 
ploegsgewijze. 

De maaltijden worden gebruikt in 
een eenvoudige eetzaal, terwijl voor 
ontspanning een recreatie-zaal aanwe
zig is met een biljart en verschillende 
spelen. 

Het geheel is ingericht met de zorg, 
welke wij ook in andere inrichtin en 
van het Leger des Heils kennen. Er 
wordt naar gestreefd van de in.richting 
te maken een tijdelijk ,,home" voor de 
gasten. Er is geen sprake van, zoo werd 
ons verzekerd, dat den pupillen de 
Heilsleger-denkbeelden op religieus 
gebied worden opgedrongen. De gele
genheid tot het bijwonen der verschil
lende samenkornsten bestaat natuur
lijk, maar van eehigen dwang of over
reding in deze richting wordt volko
men af gezien. 

In den loop der jaren zijn reeds vele 
tientallen pupillen van deze centrale 
geplaatst en Kommandant De Groot en 
zijn staf laten geen gelegenheid voorbij 
gaan om, waar een gaatje is, een van 
hun menschen weer aan het werk te 
helpen in de maatschappij. 

De resultaten zijn tot nog toe zeer 
?evredigend geweest en de stemming 
m de centrale, welke in het begm wel 
eens wat te wenschen heeft overgela
ten, is tegenwoordig uitstekend. Het 
spreekt natuurlijk vanzelf, dat zich 
onder de werkloozen, die hier tijdelijk 
worden ondergebracht wel eens ele
menten bevinden, die niet tot de besten 
behooren, maar over het algemeen valt 
te constateeren, dat de jongelui, wan
neer hun duidelijk wordt, dat hier met 
grooten ernst wordt gewerkt aan 
hun vorming tot nuttige leden der 
maatschappij, dit weten te waardeeren 
en door ijver en gedrag zich de zorgen 
waardig maken, welke hier voor hen 
worden aan den dag gelegd. 

V erschillenden, die hier terneerge
slagen en zonder veel vertrouwen in 
het leven dat voor hen lag aankwamen, 
hervonden hier hun vertrouwen in de 
maatschappij. Als jonge, krachtige 
menschen ver lie ten zeer velen weer 
de werkcentrale, die hen had opgeno
men, toen de maatschappij hen als 
overbodigen ballast had µitgeworpen. 

Een nuttige instelling, van groote 
sociale beteekenis, vooral in crisistijd, 
maar die zeker ook lang daarna nog 
haar nut zal blijven hebben. 

Overgenomen uit het A.I.D. 

ST R IJ DK 

De volgende treffende ,,lofrede" op 
Westminster Abbey te Londen, ongedate 

,,- Elke natie zou gelukkig geacht 
geen andere wetten geregeerd werd, dan 
dit gezegende BOEK, dat alles bevat, 
gedaan te worden. 

DH Boek geeft instructies aan den s 
de overheid. 

Het verleent vastheid aan het wo 
onpartijdige uitspraak van de jury en lE 
mond. 

Het te verstaan beteekent de hoogst 
is beroofd te zijn van de ware wijsheid. 

Het openbaart ons de onsterfelijkheid 
den weg tot Heerlijkheid. 

Het eert de ouders en gebiedt den k' 
Het verleent de macht aan den konin 

die tegelijkertijd; het beveelt den onde 
dienstknecht om te gehoorzamen. Het be 
van den Almachtige aan allen, die naar 

Het geeft aanwijzingen voor een brui 
Het maakt den man en vader, die 

afscheid te nemen, duidelijk in wieTJS 
kan achterlaten en in wien zijn weduwe 

Het leert den man, hoe orde te stelle 
t maken ; bet be aalt d n b uidsc~t 
jonge loien verzorgd moeten worden. 

Het behandelt de meest uiteeHloo 
beste instructies, het 'biedt de grootste 
menschheid ooit .genoten heeft. 

Het bevat de beste wetgeving en <le 
werden neergeschreven ; het brengt troos 

Het geeft een beknopte opsomming 
een oplossing in alle zaken onder discu 
bevrijdt den geest en het geweten van all 

Het openbaart ons den levenden, w 
weg tot verlossing ; in het kort het is 
dwaasheid veracht en de dwazen wijs m 
alle bedrog ontdekt en alle vergissingen a 

Het bevat de oudste antiquiteiten e 
wonderbare gebeurtenissen, heldendaden 

Het leert de schoonste w'elsprekendh 
besten rekenmeesters veel hoofdbrekens 
worden er voor problemen gesteld en de m 

Het beschrijft het schoonste Verbo 
nauwkeurige contract, dat ooit geteekend 
zaak, dat ooit geleverd, het beste testame 

Het is de beste gids voor den koni 
jongen man, het beste taalboek voor den so 
studieboek voor den groote en geleerde. 

Het bevat de beste grammatica voor 
mysterie voor de geleerden. 

Het geeft snedige gezegdes en somber 
tolk en · wat de kroon zet op alles : de SC 
bedrog, ,,bij Wien geen verandering is of . 

HARTELIJK 

aan al ooze vrienden, die zoo 

bereidwillig hielpen Wl't de 

ZELFVERLOOCHENINGS-AANVRAGE. 

De laatste kruimeltjes worden 

deze maand verzameld. 
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den bijbel werd gevonden in de 
erd en zonder onderteekening. 

t kunnnen worden, indien zij door 
door die welke gevonden worden in 

wat noodig is te weten of behoort 

senaat, autoriteit en aanwijzing aan 

oord van den getuige, eischt een 
legt den rechter het vonnis in den 

te kennis, er niets van af te weten 

(1 en het eeuwige leven en toont ons 

1 inderen gehoorzaamheid. 
1 g, heerscher en meester en beperkt 
rdaan om eer te betoonen en den 
looft den zegen en de bescherming 
zijn leeringen wandelen. 

iloft zoowel als voor een begrafenis. 
op het punt staat van dit leven 

hoede hij zijn vaderlooze kinderen 
haar vertrouwen kan stellen. 

n op zijn huis en hoe zijn testament 
voor zij ro w e e · , o e 

pende onderwerpen en geeft de 
·e vreugde en voldoening, die de 

meest verborgen geheimen, die ooit 
st aan de bedroef den. 
van alles, wat te gebeuren staat en 

ssie, het heft allen twijfel op en 
le kleinzieligheden. 
aarachtigen God en toont ons den 

een Boek der Wijsheid, dat alle 
aakt, een Boek der Waarheid, dat 
Openbaart. 

beschrijft zonderlinge voorvallen, 
en verslagen van oorlogen. 

eid en bevat vraagstukken, die den 
· kosten; de knapste anatomisten 
eest scherpe critici verstommen. 

ond, dat ooit gesloten, het meest 
, het duidelijkste bewijs voor een 

nt, dat ooit werd ver:oegeld. 
g, het beste gezelschap voor een 

chooljongen, het meest hoogstaande 

r den beginneling en is een groot 

re voorspellingen ; het is zijn eigen 
HRIJVER is onpartijdig en zonder 
schaduw van omkeering." 
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, ,'Jni.j.h i;f>fUdlel'Wi',. 
V AN nature ben ik niet godsdienstig 

aangelegd, tenminste niet in den 
al C1emeenen zin van het woo rd. Ik ben 
v:n nature ook niet dweepziek, inte
gendeel zeer nuchter. 

Een persoonlijk getuigenis. 

had ik in zeker opzicht de gedachte, 
dat als ik verkeerd ging of in iets 
tekort schoot, moeder mij er wel door
heen zou bidden. Ofschoon zij er den 
nadruk op legde, dat zij niet onze 
,,middelaar" kon zijn, <loch wij per
soonlijk moesten bidden, weet ik toch 
zeker, dat vele van de lange uren, die 
zij in het gebed doorbracht, uren 
waren van voorbede voor ons. 

De echtgenoote van Generaal Chiang 
Kai-Shek, schrijft haar gedachten neer 

over ,·,Mijn godsdienst". 

Er was een tijd, dat de wereldsche 
dingen groote waarde voor mij hadden, 
wellicht teveel. Ik bedoel wereldsche, 
geen materieele zaken. Ik sta oak meer 
of minder sceptisch tegenover de 
dingen. Vroeger meende ik, dat geloof 
en onsterfelijkheid inbeeldingen waren. 
Ik geloofde in de zichtbare wereld, 
niet de onzichtbare. Ik kon ook niet · 
de dingen aanvaarden, alleen maar 
omdat ze altijd door anderen aanvaard 
waren, met andere woorden, een gods
dienst, welke goed genoeg was voor 
mijn voorvaderen, behoefde daarom 
nog niet vanzelfsprekend goed genoeg 
voor mij te zijn. 

Ik denk vaak, dat juist omdat ik zulk 
een moeder had, ik mij nooit van den 
godsdienst heb kunnen losmaken. 

Mijn moeder. 

Ik wist, dat mijn moeder dicht bij 
God leef de. Ik gevoelde, dat zij een 
verheven leven leidde en ik geloof, dat 
de opvoeding gedurende mijn kinder
jaren mijn leven grootelijks be'invloed 
heeft, al was ik in dien tijd ook zeer 
opstandig. Het moet mijn lieve moeder 
veel leed gedaan hebben, dat ik het 
gebed in den huiselijken kring zoo 
vervelend vond en ,,toevallig" juist dan 
altij d dorstig was en het noodig vond 
de kamer te verlaten. Evenals mijn 
broers en zusters moest ik geregeld de 
kerk bezoeken en de lange diensten 
waren mij een kwelling. Vandaag 
echter zie ik in, hoe deze geregelde 
kerkgang iets in mij wrocht, een zekere 
standvastigheid, waarvoor ik nu mijn 
ouders dankbaar hen. 

r Mijn moeder was een allesbehalve 
sentimenteele vrouw ; in vele dingen 
was zij zelfs Spartaansch. Er -as 
echter in haar leven een zaak, die 
bijzonder diepen indruk op mij ge
maakt heeft en dat is, dat ik haar 
geregeld zag gaan naar haar bidver
trek op de derde verdieping. Uren 
bracht zij daar in het gebed door, dik
wijls begon zij reeds voordat de zon 
was opgegaan. Wanneer wij haar om 
raad vroegen in de een of andere be
langrijke zaak, was het altijd: ,,Ik 
moet eerst met God daarover spreken." 

En dan konden wij haar niet haas
ti!n. Dat ,,vragen aan God" was maar 
niet een kwestie van vijf minuten 

Voordat ik van het onderwerp 
,,gebed" afstap, wil ik U nog vertellen 
van een les, die moeder mij leerde. 

Zij was ziek en gedwongen het bed 
te houden. In dien tijd had Japan reeds 
de hand uitgestoken naar Mantsjoerije. 
Op zekeren dag, overweldigd door mijn 
gevoelens, riep ik uit: ,,Moeder, U 
heeft zulk een kracht in het ge bed, 
waarom bidt U niet, dat God Japan 
verdelgt door een aardbeving of iets 
dergelijks !" 

Beleedig God niet. 

Zij wendde haar gelaat eenigen tijd 
van mij af en dan zich met een heel 
ernstig gezicht tot mij keerend, zeide 
zij : ,,Als ge wenscht, dat ik bidden zal, 
verwacht dan niet dat ik Gods almacht 
beleedigen zal, door iets van Hem te 
vragen, dat zelfs U, een sterfelijk 
wezen, onwaardig zou zijn !" 

Dit woord maakte diepen indruk op 
mij en vandaag kan ik bidden voor het 
Japansche volk. 

* * * 
Gedurende de jaren van mijn huwe-

lijk heb ik drie perioden doorgemaakt 
met betrekking tot mijn godsdienst. 

Eerst was daar een geweldig enthou
siasme en warme vaderlandsliefde, een 
vurig verlangen iets te doen voor ans 
land. Hier was mijn kans. Samen met 
mijn echtgenoot wilde ik onvermoeid 
arbeiden om China sterk te maken. 
Ik had de beste bedoelingen, doch er 
ontbrak iets aan. Er was geen blijven
de kracht ; ik rekende op mijzelf. 

Toen kwam de tweede periode. Een 
ontzettende zwaarmoedigheid maakte 
zich van mij meester - geestelijke 
wanhoop, verlatenheid, kilheid. Gedu
rende den tijd, dat mijn moeder stied 
was die donkerheid het grootst. Een 
vreemde mogendheid had ons aange
vallen in het noorden van het land, er 

De werkcentrale te Bandoeng : De jongens leeren onder de leiding van 
Majoor G. J. V.eerenhuis, staande in het midden, de geheimen van 

het landbouwbedrijf. 

bidden om Hem te vragen haar kinde
ren te zegenen en haar verzoek in te 
willigen. Het beteekende wachten op 
God, totdat zij zeker was van Zijn 
leiding. En ik moet bekennen, dat als 
moeder God gebeden had en Hem 
vertrouwde voor de uitkomst, datgene 
wat ondernomen werd, ook altijd goed 
uitkwam. 

Misschien is het feit, dat moeder van 
mij weggenomen werd, oorzaak, dat 
ik naar de geestelijke dingen begon te 
vragen, of om heelemaal eerlijk te zijn, 
soms denk ik dat God moeder van haar 
kinderen wegnam, opdat wij zelf zou
den groeien. Zoolang moeder leefde 

heerschte politieke oneenigheid in het 
zuiden, hongersnood in het noord
westen. Overstroomingen bedreigden 
de millioenen in de Yangtze-vallei. En 
toen ging ook mijn lieve moeder heen. 

Toen werd het mij duidelijk, dat ik 
in geestelijk opzicht tekort schoot 
tegenover mijn man. De invloed, dien 
mijn moeder op hem had uitgeoefend 
was buitengewoon groot geweest. Zijn 
eigen moeder was een devote Boed
dhiste. Het was echter de invloed en 
het voorbeeld van mijn moeder, welke 
hem er toe bracht een Christen te war
den. Te eerlijk om alleen maar te beloo
ven een Christen te warden, teneinde 

IL------
haar toestemming tot ons huwelijk te 
verkrijgen, had hij slechts beloofd het 
Christendom te bestudeeren en den 
bijbel te lezen. Plotseling bemerkte ik, 
dat hij zijn woord hield, ook nadat zij 
was heengegaan. Ik begon in te zien, 
dat hetgeen ik deed voor mijn land, 
slechts een surrogaat was van wat hij 
noodig had. Ik liet hem feitelijk koers 
zetten naar een luchtspiegeling, terwijl 
ik wist waar de oase lag. 

Het geheele leven geleek mij een 
chaos. Ik was iii ,,diepten van ellen
den", doch uit deze donkere vallei 
werd ik teruggedreven naar mijn moe
ders God. Ik wist, <lat er een kracht 
was sterker clan ikzelf. Ik wist, dat 
God er was. Moeder was er niet langer 
om voor mij te bidden en het werd mij 
duidelijk, dat het mijn taak was mijn 
man geestelijk te helpen en door dit 
te doen groeide ik zelf innerlijk. 

Het leven is eeRvoudig. 
In dezen toestand begon de derde 

periode, waarin ik wenschte te doen, 
wat God wilde, dat ik deed, niet wat 
ik zelf wilde. In werkelijkheid is het 
leven eenvoudig, hoe gecompliceerd 
maken wij het echter vaak zelf ! In de 
oude Chineesche kunst had altijd een 
voorwerp den boventoon, bv. een 
bloem, een versiering, al het andere 
op de afbeelding was daaraan onder
geschikt. 

Een overgegeven leven zouden wij 
hiermede kunnen vergelijken. Die eene 
bloem is de wil Gods. Zijn wil te ken
nen en dien te volbrengen vraagt abso
lute oprechtheid, absolute eerlijkheid 
tegenover zichzelf en beteekent ons 
verstand te gebruiken naar ons 
beste vermogen. Er is geen wapen, 
waarmede oprechtheid en eerlijkheid 
bestreden kunnen warden. 

Mijn godsdienst is een heel eenvou
dige zaak. Zij beteekent te trachten 
met mijn geheele ziel en kracht en 
verstand den wil van God te doen. 
Vertwijfeling en wanhoop ken ik niet 
meer. Ik zie op tot Hem, Die machtig 
is alle dingen te doen, zelfs boven bid
den en denken. Terwijl ik dit schrijf 
zit mijn man in het hartje van het 
oproer-gebied, voortdurend blootge
steld aan allerlei gevaren, toch bep. ik 
onbevreesd. Ik weet, dat niets hem of · 
mij kan treffen, voordat onze taak 
volbracht is. 

Lt. Commissioner Benwell, de Territoriaal 
Kommandant van Noord-China, heeft het 
mogelijk gemaakt voor de Engelsche Strijd
kreet dit persoonlijk getuigenis op te nemen. 
Uit genoemd blad is het bovenstaande over
genomen. 
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l HOE DE JONGELIEDENWEEK GEVIERD WERD. 
~~~~~~~ 

IN BANDOENG I. 

De Jeugdweek in ons korps is een zeer 
gezegende geweest. Begonnen wer<l: met een 
filmavond, waarop Brigadier Strandlund ons 
vergastte en waarvan door alien erg geno
ten werd. 

Op Dinsdag 20 April was er een groote 
demonstratie, welke onder leiding stond van 
den Chef-Secretaris en mevrouw RidsdeL 
Er werden enkele keurige nummers gegeven 
en elke afdeeling afzonder lijk deed zoo goed 
mogelijk haar deel. 

De Korpskadetten-avond onder leiding 
van mevr. Envoy van Agteren was zeer goed, 
de Korpskadetten weerden zich dapper. De 
bijeenkomst met Jong-soldaten geleid door 
den J.L.S.M., broeder 'I'yssonsk, was even
eens goed en gezellig, want daarin werden 
de jonge menschen getracteerd. 

Majoor Barbier met de Jongeliedenwerkers 
hadden hun deel op Donderdagavond. God. 
was bijzonder in ons midden ; 6 jongens 
kwamen vrijwillig in diepen ernst tot Jezus. 
De prijsuitdeeling was een vreugde-avond 
voor allen, die met dank hun prijs' in ont
vangst namen. 

Het kampvuur op het terrein van de 
Werkcentrale is bijzonder goed geslaagd 
onder leiding van Majoor Barbier, de leid
ster der padvindsters. Alie troepen waren 
volledig present, vele vrienden, familie en 
officieren waren aanwezig. Kommandant en 
mevrouw De Groot waren ook onder de 
gasten. De Kommandant sprak een woord 
van hart tot hart, dat zeer gewaardeerd werd. 
Het was een erg gezellige avond ook door 
de spelen, yells en stukjes, die de padvinders 
uitvoerden. Het kampvuurverhaal werd 
onder ademlooze stilte aangehoord ; het vuur 
was schitterend en . . . . . . . . . erg warm ! Dien 
avond onder den prachtigen sterrenhemel 
zullen wij niet licht vergeten. De onver
wachte tractactie was ook zeer welkom ! 

De sluitingssamenkomst des Zondags
avonds droeg een zeer apart karakter en 
stond onder leiding van Lt. Kolonel en me
vrouw Lebbink. 15 Jong soldaten werden 
ingezegend. Treffend was het moment, toen 
ze allen keurig binnen marcheerden. Allen 
kregen een persoonlijk woordje mee van 
mevrouw Lebbink en de plechtige inzegening 
zal ongetwijfeld een nooit te vergeten mo
ment zijn gewee&t in het leven van al deze 
kinderen. De J.L.S.M. kreeg gelegenheid een 
woord te spreken. Het was een woord van 
dank aan God voor al Zijn hulp en zegenin
gen ons betoond ! De Kolonel bepaalde daar
op de aanwezigen bij de Vriendschap met 
Jezus. Het was een ernstige boodschap. Drie 
jongens knielden neer aan het eind der bijeen
komst. Voorwaar wij hebben veel reden God 
te danken · voor deze Jongeliedenweek ! 

J.L.S.M. T. 

ALTAARDIENST TE MALANG. 

Onder leiding van Kapitein Sprokkereef 
hadden wij op 2 Mei een gezegenden Altaar
dienst in ons korps. Reeds dadelijk mochten 
wij ervaren, dat Gods Geest met ons was 
en toen de gelegenheid werd gegeven de 
ga ven te brengen, waren er enkele makkers, 
die bij vernieuwing ook zichzel ven op Gods 
altaar brachten. Ook de avondsamenkomst 
was zeer gezegend. In deze bijeenkomst gaf 
zuster Netelenbos vaarwel. Zij was niet 
slechts een goede vriendin van ons korps, 
doch als een waar Godskind is haar leven 
onder ons tot grooten zegen geweest. God 
zegene haar ! 

Op Hemelvaartsdag hadden wij een bijzon
dere samenkomst in de Hervormde kerk te 
LAW ANG. Ook deze samenkomst geleid door 
den Kapitein heeFt tot vele harten gespro
ken. De zangbrigade versterkt door enkele 
padvinders zong twee mooie liederen. Met 
groote blijdschap over wat wij voor onzen 
Meester daar mochten doen, gingen wij des 
avonds huiswaarts. 

K.S.M. 

IN AMBON. 

Met goeden moed werd de Jeugdweek in 
ons korps begonnen. Maandagavond 19 April 
hadden wij de prijsuitdeeling voor de Zon
dagsschoolkinderen, welke bijzondere ge
beurtenis geleid werd door mevrouw J. A. 
Wiggers, echtgenoote van den wd. inspecteur 
van onderwijs. Het was een lust om te zien, 
hoe blij de kinderen waren met hun prijzen. 
Wij hebben 160 kinderen op ons rolboek, 
doch dien avond waren er 224 ! Op 20 April 
hadden wij eerst een J. L. bekeerlingen
samenkomst, waar 56 kinderen aanwezig 
waren, daarop hadden de Korpskadetten de 
leiding. ''t Was verblijdend te zien, hoe vrij
moedig zij hun getuigenis gaven; 3 zielen 
kwam dien avond tot Jezus. 

De lichtbeeldenavond sloeg in. Een groote 
schare vulde de zaal. Wat een gejuich, toen 
het beeld van Brigadier en mevrouw Wood
ward, onze officieren in Toradja-kleeding, 
op het doek kwam ! Bij de bijbelsche 
platen werd door den Luitenant boeiend 
verteld. 

Het 
vuur 

was 
schitterend, 

maar 
•+++++• 

erg 
warm! 

De samenkomst geleid d'bor de Compagnie
leiders was zeer zegenrijk. Ook voor de 
Maleisch sprekenden werd heel wat gedaan. 
Mevrouw Woodward leidde een bijzondere 
kleuterklas, terwijl tegelijkertijd ten huize 
van mevrouw Njioiktijen, een warme Leger
vriendin, ook een samenkomst werd gehou
den. De Maleische lichtbeeldendienst werd 
door een 200tal kinderen bijgewoond. 

De J. L.-demonstratie onder leiding van 
den Luitenant is bijzonder goed geslaagd. 
De 300 aanwezigen genoten veel. V ooral 
het stukje getiteld ,,David en Goliath" 
vond veel bijval. Groote scharen menschen 
stonden voor deur en ramen, want binnen 
was het tjokvol. 

Zondag 25 April was de sluitingsdag van 
onze J. L. week en tevens werd toen aan
gedrongen op een beslissing om tot Jezus 
te komen. In de kindersamenkomsten deden 
5 .kinderen de goede keuze, terwijl in de 
verlossingssamenkomst des avonds, waar een 
120 menschen tegenwoordig waren, vijf vol
wassenen Jezus kozen als hun Leidsman. 

DE CHEF-SECRET ARIS 
IN MAKASSAR. 

Op 27 April werd het korps Makassar 
verblijd door de komst van den Chef-Secre
taris en aangezien de Kolonel sinds enkele 
jaren Makassar rJet heeft bezocht, werd dit 
bezoek zeer op prijs gesteld. 

Om half zeven, terwijl 4e menschen in de 
zaal zaten te wachten, speelde het J. L.
fluitkorps en teen precies om 7 uur de 
Kolonel binnenkwam, werd hij met een 
hartelijk applaus begroet. Daarna begon de 
samenkomst. Vijf jonge menschen werden 
tot Jong soldaat ingezegend, zes kinderen 
opgedragen aan God en het Leger, terwijl 
8 makkers tot recruut werden gewijd. De 
Kolor..el sprak over ,,De enge poort" en drong 
er op aan, dat een ieder er naar zou streven 
door die poort in te gaan, daar dit de eenige 
weg is, die tot God leidt. In de uitnoodiging 
kwamen 27 personen tot den Heer, waarvan 
vier voor het eerst de knieen bogen voor 
Jezus. 

Den volgenden dag werd door den Kolonel 
een bijzondere soldatensamenkomst geleid 

Wij mochten de werking van Gods Geest 
in ons midden ervaren. Enkelen vernieuwden 
hun verbond om beter dan te voren te 
arbeiden voor Gods koninkrijk. 

Openbare Gezinsbond-samenkomst. 

Tijdens zijn bezoek aan Makassar leidde 
Lt.-Kolonel Ridsdel ook een openbare Ge
zmsbondbijeenkomst. Alle leden mret vele 
vriendinnen van onzen bond waren opge
komen. De zaal was tjokvol, velen moesten 
z~ch zelfs met een staanplaats vergenoegen. 
Het doel van den Gezinsbond werd uiteen
gezet en de groote beteekenis van Christus 
in ons huis werd op bijzondere wijze dui
delijk voor cr.s allen. Velen hernieuwden 
haar verbond met God, opdat ook in eigen 
kring de kracht van het Christelijk leven 
beter gevoeld zou worden. Wij waren zeer 
erkentelijk voor dit bezoek, dat ons tot nut 
en zegen is geworden. 

De Secretaresse. 

r-~GINGS- EN OPWEKKINGS-CONFERENTIES. 
Geleid door Kommandant en mevrouw De Groot. 

Voorloopige aankondiging: 

BATAVIA van 12 tot en met 15 Augustus 
BANDOENG 

" 
18 tot en met 22 Augustus 

SEMARANG 
" 

25 tot en met 29 Augustus 
MALANG 

" 
9 tot en met 13 September 

SOERABAJA 
" 

16 tot en met 20 September 

JUN! 1937 

Voorwaar een zegenrijk slot voor onze 
Jeugdweek·r 

Wij mochten in totaal 1357 kinderen in 
onze zaal bereiken, terwijl 11 hunner tot 
een beslissing kwamen. Gode alle eer ! 

Kdt . . Lt. P. 

IN HET OOGLIJDERS-HOSPITAAL. 

De jeugdweek in ons korps is goed geslaagd 
en een middel geweest om veel zegen te 
brengen. Adjudante Cardinaal opende de rij 
van bijeenkomsten door met de jor..ge men
schen een openluchtsamenkomst te houden 
in den kampong, waar een groote schare 
bijeenkwam. De soldatensamenkomst onder 
leiding van Majoor Karrenbeld droeg een 
feestelijk karakter en bracht ook zegen tot 
de ziel. 

De demonstratie, waarin de padvinders
troepen en de mantri-verpleegsters het 
leeuwenaandeel hadden, was goedgeslaagd. 
De gymnastiek-oefeningen werden keurig 
uitgevoerd, de tableaux waren schitterend ! 
N og lang werd er over nagepraat, vol enthou
siasme en vreugde. 

Adjudant Poutiainen tracteerde ons op een 
lichtbeeldensamenkomst, de prijsuitdeeling 
werd gedaan door Brigadier Stewart. 

De Brigadier was ook met ons voor de 
sluitingssamenkomsten op Zondag. Deze 
waren zeer gezegend. In de opdrachtsdienst 
door de Brigadier geleid, werden drie kleinen, 
aan God en Zijn dienst opgedragen. Met 
voldoening zien wij op deze jeugdweek terug 
en gaan met moed vooruit om de jonge 
menschen voor Christus te winnen. 

M. K. 

DE KRONING VAN KONING 
GEORGE VI EN KONINGIN 

ELISABETH. 

Met groote belangstelling hebben 
ook wij in Nederlandsch-Indie de 
kroningsplechtigheid van het Engelsche 
koningspaar gevolg9 .. 

Terwijl wij bij het radioto stel 

luisterden naar de ernstige woorden, 
uitgesproken door den aartsbisschop 
van Canterbury in de Westminster 
Abbey en de duidelijke wijze, waarop 
de koning de hem gestelde vragen 
beantwoordde en zijn beloften maakte, 
gevoelden wij dat een heilig zegel op 
deze k:roning gedrukt werd. · 

Evenals zijn vader dat was, is koning 
George VI een belijdend Christen en 
wij vertrouwen volkomen, dat hij er 
naar zal streven zijn rijk rechtvaardig 
te regeeren. 

De heilssoldaten over de gansche 
wereld verblijden zich met hun mak
kers in het Britsche Rijk over het feit, 
dat God hun zulk een koning gegeven 
heeft. 

Wij hier in Nederlandsch-Indie 
weten, wat het zeggen wil geregeerd 
te worden door een vorstin, die bidt 
en wij weten ook, dat de toekomst 
van het Nederlandsche volk veilig is 
in haar handen. 

Van harte bidden wij, dat de nabu
ren van ons vaderland dezelfde zege
ningen zullen genieten, die wij mogen 
ervaren ! 

Met vreugde lazen wij, dat onze 
Pri~ses en Prins Bernhard Nederland 
bij deze kroning hebben vertegenwoor
digd en dat hun tegenwoordigheid zoo 
bijzonder gewaardeerd werd. 

Ter gelegenheid van de kroning van 
koning Edward VII, schreef onze 
Stichter, William Booth, o.a. de vol
gende woorden in de Engelsche Strijd
kreet : ,,Laat nooit een woord, dat hen 
zou ku'nnen schaden in uw nabijheid 
gesproken worden, zonder dat ge u 
daartegen verzet. Bid voor hen dage
lij ks en draag er zorg voor, dat dit 
gebed altijd uit het hart komt." Indien 
alle onderdanen zoo over hun Vorsten
huis waken, zal het zeker vrede zijn. 

Moge Gods zegen rusten op allen, 
die in hoogheid gezeten zijn en dezer 
dagen in het bijzonder op den juist 
gekroonden koning en de koningin van 
het Britsche Rijk ! 
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~· anteekeningen 

~ ,._ Kommandant. 

van den 

Commissioner John McMillan, Territoriaal 
Kommandant van Canada, overgeplaatst naar 

het Internationaal Hoofclkwartier en aan- lb:========== •••••"".~ 
gesteld als Chef van den Staf op 13 April 
1937. 

EVANGELINE BOOTH 
Generaal. JUNI 1937. 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bev()rderingen : 

Tot Brigadier : 
Majoor E. Brandt.* 

Majoor M. Kruschwitz. 
John McMillan, 

Chef v. d. Staf. 

Tot Majoor: 
Adjudant S. Robinson. 
Adjudant P. Wikdal.* 

Tot Kapitein : 
Luitenant H. Soeting. 
Luitenant K. Frantzen. 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luitenant H. Visker. 

Tot Kdt.-Luitenant : 
Kadet J. Rimbing* 

Overplaatsingen : 

Majoor 0. P. Roed*, Jongenshuis Bandoeng. 
Adjudant A. N. Ch. Hansen*, Mil. tehuis 

Bandoeng. 
Mevr. Kapitein E. Geus, Siantar (in bevel). 
Kapitein A. Hoetabarat*, Siantar (assistent). 
Kapitein H. J. Hondelink*, Reclasseerings-

werk. 
Kapitein H. Hotvedt, Blitar (in bevel). 
Kapitein J. Wattimena':', Bandoeng II (in 

bevel). 
Luitenant F. Ngahoe, Pekalongan (assistent). 
Luitenant H. Visker, Pelantoengan (assis

tent). 
Kdt.-Luitenant M. J. Gabriel, Batavia

Sociaal-tehuis (assistent). 
Kdt.-Luitenant Karsih, Poerworedjo (assis

tent). 
Kdt.-Luitenant J. Oendaeh, Poeloe Si Tjanang 

( assisten t) . 
Kdt.-Luite1:ant J. Pailaha, Ooglijders-:hospi

taal (assistent). 
Kdt.-Luitenant A. Umboh, Djokja-Mil. Tehuis 

( assisten t) . 
Kdt.-Luitenant L. Rimbing*, Solo-Mil. Te uis 

(assistent). 
J. W. de Groot. 

Commissioner. 

Bandoeng, 18 Mei 1937. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant en mevr. De Groot. 

27 Juni Malang (J. L. Dag). 

Lt. Kolonel en mevr. Ridsdel. 

27 Juni Batavia (J. L. Dag). 

Lt. Koloncl en mevr. Lebbink. 

27 Juni Bandoeng (J. L. Dag). 

Brigadier Hiorth. 

17 Juni Ambarawa. 
18 ,, Semarang, Ooglijders-hospitaal. 
20 ,, Semarang I. 
22 Cheribon. 
23 ,, Tegal. 

24 
27 

" 
Pekalongan. 

" 
Magelang (J. L. Dag). 

Majoor Pearce. 
27 Juni Malang (J. L. Dag) 

met den Kommandant. 

ATTENTIE! 

Op het Landdagterrein, Tjioemboe
loeit, is een klein opvouwbaar stoeltje 
achtergebleven. De eigenaar of eige
nares kan dit terugbekomen aan bet 
Handels-departement, H()Ofdkwartier, 
Javastraat 16, Bandoeng. 

De Generaal. 
Tot onze spijt vernamen wij uit een ANETA 

telegram, dat de Generaal weer ernstig ziek 
is, nog steeds tengevolge van den insecten
beet in Singapore. Laat ons bidden en geloo
ven, dat de Heer haar spoedig zal oprichten 
en herstellen, opdat zij de groote taak, welke 
op haar schouders rust weder kan aanvatten. 

De Chef-Secrearis. 
Lt. Kolonel Ridsdel heeft een groote reis 

door de Molukken gemaakt en ofschoon wij 

nog geen bericht van hem konden ontvangen, 
vertrouwen wij toch, dat zijn bezoek een 
hulp en zegen is geweest voor de officieren. 

Menado, Amboina en Makasser waren de 
bevoorrechte plaatsen, die een bezoek moch
ten ontvangen. (Het eerste rapport arriveerde 
juist na het schrijven dezer aanteekeningen). 

Op 28 Mei hoopt de Kolonel weer op het 
Hoofclkwartier terug te zijn. 

Midden-Celebes zal moeten wachten tot 
October, wanneer mevrouw De Groot en 
ikzelf hopen daar een tournee te kunnen 

maken. 

In de samenkomst werden 5 recruten inge
zegend, terwijl de lezing in het gebouw der 
B.P.M. daartoe bereidwillig afgestaan, bijge
woond werd door een 160tal personen. Wij 
hopen, dat de arbeid onder de militairen in 
Tarakan met grooten zegen zal worden voort
gezet. God zegene onze makkers in dezen 
afgelegen post ! 

Met vacantie. 

Mevrouw De Groot en ikzelf hopen als 
deze Strijdkreet in handen van de lezers 
komt, enkele weken vacantie te genieten op 
een rustig plekje, waar wij naar lichaam 
en ziel weer nieuwe krachten hopen op te 
doen om dan straks met frisschen moed en 
grootere bezieli.r.g tot ons werk terug te 
keeren. 

De data voor de Jongeliedendagen en 
Conferentie-samenkomsten over het gansche 
Territcrie zijn reeds vastgesteld en met Gods 
hulp hopen wij, dat di~ tijden van grooten 
zegen zullen worden. 

BELANGRIJK BERICHT. 

Tengevolge van een ,,breakdown" in de gezondheid van Commis
sioner Henry Mapp, heeft de Generaal zich genoodzaakt gez.ien een 
verandering t e brengen in de aanstelling van Chef van den Staf en 
heeft zij Commissioner John McMillan, het laatst Territoriaal Kom
mandant van den Legerarbeid in Canada, voor deze positie ·aangesteld. 

De Commissioner is van Schotsche afkomst. Zijn ouders waren 
als heilsofficier in Canada werkzaam en door hun ijver en godsvrucht 
was het, dat hij reeds zeer jong zijn hart aan God gaf en op een leeftijd, 
dat de meeste jongelui een hoogere school gaan bezoeken, werd hij 
reeds Kadet in het Leger des Hells. De eerste jaren als Heilsofficier 
werden doorgebracht op het Hoofdkwartier in Canada. Omstreeks 1896 
werd hij overgeplaatst naar Australie, in 1916 werd hij Chef-Secretaris 
voor Canada, en in 1924 ontving hij zijn aanstelling als Chef-Secretaris 
van het Britsche Territorie in welke positie hij de achting en lief de 
gewon van allen, die met hem in aanraking kwamen. Daarop volgde 
een aanstelling als eerste Territoriaal Kommandant van het Centrale 
Territorie der Vereenigde Staten in welke functie hij bijzonder veel 
heeft gedaan voor de armen en dakloozen. Sedert 1935 was de Commis
sioner de !eider van den Legerarbeid in Canada. Nadat hij zijn aanstel
ling als Chef van den Staf ontvangen had, was zijn boodschap aan de 
Generaal: 

,,lk. wijd mij bij vernieuwing voor volkomen dienst aan God, 
in onkreukbare trouw aan U persoonlijk en met onwankelbare toewij
ding aan onze Organisatie, waarin mijn vrouw van ganscher harte met 
mij overeenstemt." 

In een groote bijeenkomst in de Clapton Congress Hall heeft de 
Generaal op Woensdag 28 April de welkomstsamenkomst van Commis
sioner en mevrouw McMillan geleid. God zegene den nieuwen Chef 
van den Staf ! 

Bezoek aan Zuid-Sumatra en Borneo. 

In Palembang mocht ik een lezing houden 
over den arbeid van onze organisatie voor 
een aandachtige schare. Majoor en mevrouw 
Midtb6 van de leprozerie te Koendoer mocht 
ik in goeden welstand ontmoeten en met hun 
assistente verrichten zij daar een gezegend 
werk. 

Tarakan, waar Majoor Rolffs anderhalf 
jaar geleden den arbeid ~gon, mocht ik voor 
het eerst bezoeken. Kapitein Helmhout en 
zijn Luitenant hebben een gezegend arbeids
veld onder de militairen. Ik werd er zeer 
hartelijk ontvangen door de autoriteiten van 
Tarakan en gebruikte de lunch bij den admi
nistrateur der B.P.M., den heer Siebinga
Mulder. 

Bevorderingen. 

Wij vermelden met vreugde, dat de Gene
raal haar goedkeuring gehecht heeft aan de 
bevordering van Maj()Or Kruschwitz en 
Majoor Brandt tot den rang van Brigadier. 

Adjudant Wikdal, de beheerder van onze 

Landbouwkolonie te Kalawara en Adjudante 
Robinson van Makassar hebben den rang 
van Majoor ontvangen. Moge God al deze 
makkers rijkelijk zegenen en hen helpen zoo 
mogelijk nog beter dan ooit te voren te 
trachten den arbeid voor Gods koninkrijk 
vooruit te brengen. Hartelijk gelukgewenscht, 
kameraden ! 

Deze gelukwen.schen gelden ook de jongere 
makkers, die tot een hoogeren rang bevor
derd werden. 
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Een warm Legervriend. 

Ik had het voorrecht naar Tarakan te vlie
gen in gezelschap van edeleer dr. F. H. 
Visman. Hij is steeds een belangstellend 
vriend geweest van onzen arbeid. Nog den
zelfden dag vertrok hij naar Menado. 

Vaarwel en welkom. 

Majoor en mevrouw Johansson zijn naar 
hun vaderland vertrokken met Europeesch 
verlof, terwijl Brigadier en mevrouw Strand
lund, wanneer deze Strijdkreet uitkomt, juist 
enkele dagen aan boord van de boot zullen 
zijn, die hen naar Holland hoopt te brengen, 
vanwaar zij eveneens naar Zweden zullen 
doorreizen. 

Majoor en mevrouw Roed, die aangesteld 
zijn voor ons J ongenshuis te Bandoeng, 
hebben wij hartelijk welkom geheeten op 
Java. Na hun Europeesch verlof hebben zij 
in Siantar een gezegend werk verricht. 

Adjudant en mevrouw Hansen, die het 
beheer van het Militair-Tehuis in Bandoeng 
op zich zullen nemen, kwamen gezond en 
wel na hun verlof in hun vaderland Dene
marken en Engeland te hebben doorgebracht 
weer met blijdschap tot ons terug. God 
stelle deze makkers tot rijken zegen in hun 
nieuwen werkkring ! 

Envoy en mevrouw Van Agteren, die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt door 
eenige weken het Militair-Tehuis in Ban
doeng te beheeren, zeggen wij recht hartelijk 
dank voor hun hulp. God zegene hen beiden ! 

Onze Financieel Secretaris. 

Lt. Kolonel Lebbink is voor bijzondere 
financieele aangelegenheden naar de Oost
kust van Sumatra vertrokken. Hier zal hij 
niet alleen de inspecties houden, doch tevens 
alle voorbereidende schikkingen maken voor 
het inrichten en meubileeren van het nieuwe 
kinderhuis te Medan. 

Deelneming. 

Kapiteine van Lith, die met spoedverlof 
naar Europa vertrok in de hoop haar moeder, 
die zeer ernstig ziek was nog te mogen ont
moeten, meldde ons, dat juist enkele dagen 
voor haar thuiskomst haar moeder in vollen 
vrede is heengegaan. Wij betuigen de Kapi
teine en de verdere familieleden onze oprech
te deelneming in dit verlies en bidden, dat 
God hen allen ster ke ! 

Kapitein Lippe ontving bericht, dat zijn 
moeder is heengegaan. Ook hem en de zijnen 
verzekeren wij van ons oprecht medeleven. 

Goed nieuws uit Malang. 

Kapitein Sprokkereef, die Kapitein Harding 
Ypung opvolgde, meldt ons, dat alle makkers 
en plaatselijke officieren hun volle medewer
king geven in den strijd en hij reeds geze
gende tijden heeft beleefd. Er bestaan plan
nen voor het oprichten van een jongens
Padvinders-troep onder leiding van den 
Kapitein zelf. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 

Met vreugde ontvingen wij bericht van 
verschillende posten, dat zij het doelwit voor 
de Z.V.-Aanvrage bereikt hebbe:h. Wij dan
ken God voor deze overwinningen en onze 
makkers voor al den arbeid in deze gedaan. 
Onze gelukwenschen met dit welslagen gel
den op het oogenblik: Het Militair-Tehuis 
in Bandoeng en Soerabaja, Semarang I. 

De Landdag op Tjioemboeloeit. 

De derde Landdag in Bandoeng gehouden 
is de meest gezegende geweest, dien wij nog 
gehad hebben. Een groote schare was tegen
woordig en een geest van verwachting en 
gebed kenmerkte de bijeenkorost. 

Een woord van dank en waardeering zou 
ik willen zeggen tot mevrouw Brigadier 
Meyer en haar helpsters, die op zoo uitste
kende wijze de cantine verzorgd hebben. 

Brigadier Strandlund en zijn mede-wer
kers, belast met de algemeene leiding en het 
in orde brengen van het terrein, hebben ook 
hard gewerkt. 

Majoor Pearce had op uitstekende wijze 
de J.L. demonstratie voorbereid en allen, die 
daaraan medewerkten kunnen met voldoe
ning eraan terugdenken. 

Majoor Barbier, die de Padvinders aan
voerde, had eer van haar werk. 



8 

0 P den dag van de belijdenis van Z.K.H. 
Prins Bernhard sprak zijn nu overleden 

vader, Bernhard zur Lippe, de volgende 
woorden: 

,,In het leven van ieder Christen komen 

uren en dagen voor, waarop hij tot zich 
zelf inkeert en zich de vraag stelt : wie 
hen je en wat zal er verder uit je worden ? 

Zoo'n dag van zelfinkeer, lieve jongen, 
is het heden voor jou, nu jij je belijdenis 
hebt gedaan. Maar ook voor ons, je ouders, 
die in de eerste plaats jegens God de ver
antwoordelijkheid dragen voor den weg, 
dien je ging om levenswaarden deelachtig 
te worden. Ook voor ons, zeg ik, wordt op 
dezen dag een periode afgesloten en wij 
stellen ons zelf de vraag : tot wat is ons 
lieve kind opgegroeid en wat zal er verder 
uit hem worden? Gode zij dank! wij heb
ben reden de toekomst vol vertrouwen en 
hoopvol tegemoet te zien. 

EEN MOEDER GEEERD. 

Op een der Hoogescholen in Parijs was 

eens een student, zoon van een eenvoudige 

waschvrouw. Hij behaalde den doctorsgraad 

en was zoo geleerd, dat hem een bijzondere 

medaille als onderscheiding gegeven werd. 

In een groote openbare vergadering werd 

hem die overhandigd. Wat doet de student? 

Hij gaat van het podium naar zijn moeder, 

spelt haar de medaille op de borst en zegt : 

,,Moeder, die heeft U verdiend, niet ik". 

Gelukkige moeder, die zulk een zoon heeft ! 

MALANG. 

Wij kunnen groote zegeningen rapportee
ren uit den Oosthoek en beginnen met te 
vertellen over het afscheid van de Kapiteins 
Harding Young. Deze officieren zijn door 
God op wonderbare wijze gebruikt om velen 
in Malan~ tot het licht te bren~en, Onder 

ieiding van Majoor Kyle had een afscheids
thee plaats, waar ook de dominee en zijn 
echtgenoote en vele Legervrienden tegen
woordig waren. Velen moQhtert getulgen van 
den zegen in de af~eloopen jaren ontvangen. 
Tot slot werd een stukje opgevoerd, getiteld : 
,,De Gouden Poort", wat diepen indruk 
maakte. 

Op 18 Maart werd een welgeslaagde 
muziekuitvoering gegeven in ons korps en 
daarop volgde 21 Maart, waarop het vaarwel 
van onze officieren plaats had. Een groote 
schare vrienden en makkers was opgekomen. 
Het samenzijn droeg een ernstig karakter en 
Gods nabijheid mochten wij bijzonder erva
ren. Voor het laatst behandelde de Kapitein 
Gods W oord in ons midden. God zegene hen 
beiden ! 

Met onze nieuwe officieren hadden wij op 
Goeden Vrijdag goede bijeenkomsten. Paschen 
was een tijd van vreugde en opnieuw ervoe
.ten wij, dat wij een levenden Reiland hebben. 
Door bun zang brachten de officieren grooten 
zegen tot onze ziel. En nu gaan wij voort, 
alle makkers, de !eden van onzen Gezins
bond en de Legervrienden om met onze 
nieuwe aanvoerders nieuwe overwinningen 
te behalen. K. S. M. 

Door omstandighede'n eerst nu geplaatst. 
Red. 

S T R IJ D K R E E T JUN! 1937 

DE LEGERJEUGD VAN NEDERLANDSCH-INDIE 
brengt Z. K. H. Prins Bernhard hartelijke gelukwenschen met zijn 

verjaardag op 29 Juni a. s. 

EEN VADER 

SPREEKT 

TOT ZIJN 

ZOON 

Van kindsbeen af was je door liefde om
ringd, vooral door die eenige onuitputtelijke 
liefde van je moeder, die je, toen je leven 
door een ernstige ziekte werd bedreigd, vol 
toewijding maandenlang dag en nacht heeft 
verpleegd en zoo je leven uit Gods hand 
heeft teruggewonnen. Ja, beste jongen, God 
heeft je tweemaal het leven geschonken. En 
heden staan wij wederom met je voor den 
Almachtigen God en smeeken Hern, dat Hij 
je ziel evenzeer moge behoeden en leiden 
als Hij het tot nu toe met je lichaam heeft 
gedaan. 

De dag der belijdenis ! Een dag vol diepen 
zin voor ons, Evangelische Christenen, die 
ons Gods kinderen mogen noemen en die 
in het eeuwigheidsverlangen van het god
delijke in ons, aan onze ziel een doel zien 
gesteld, namelijk, het vervullen van onzen 
aardschen plicht en het betrachten der liefde 

om haar zoo voor te bereiden op den terug
keer in de eeuwigheid. Vandaag heh je voor 
God de gelofte afgelegd, dat je zelf de ver
antwoording op je wilt nemen voor een 
nieuwen, Christelijken, reinen levenswandel. 

Vergeet dat nooit, mijn jongen en weet, dat 
alleen een rotsvast geloof ons in de dagen 
van verzoeking over de klippen van het 
aardsche bestaan vermag heen te voeren. 
Lees iederen dag in je Bijbel, hij is de bron 
van alle waarheid en wijsheid. 

Je hebt voor alle liefde,_jou bewezen, een 
ontvankelijk en dankbaar hart betoond en 
haar met wederliefde vergolden. Heb dank 
daarvoor ! Alle menschelijke liefde is echter 
slechts een zwakke weerglans van de liefde 
Gods, zooals die vandaag bij het altaar op 
roerende wijze is geopenbaard en jou op 
je levensweg medegegeven. Verlaat je op den 
Reiland en blijf Hem trouw, zooals je hebt 
beloofd, tot aan den dood. 

En nog iets, liefste zoon, zie in ons niet 
alleen je ouders, maar ook je trouwste vrien
den ! Wees openhartig jegens ons en scher..k 
ons je volste vertrouwen. Daar zul je nooit 
spijt van hebben. Je trouw zal met gelijke 
trouw worden vergolden. Als twijfel in je 
rijst, als de verzoeking te sterk wordt, ook 
als je verkeerd hebt gehandeld, kom dan 
bij je vader, bij wien je altijd, wat er ook 
gebeurt, een hart vol begrijpende liefde zult 
vinden en die de eenige onder de menschen 
is, die je met zijn hulp ter zijde kan staan. 

Hoed je voor ijdelheid, hoogmoed en eigen
waan; wees eerlijk, heh eerbied voor de 
vrouwen, treed iedereen open en eerlijk 
tegemoet en toon hun, ook den geringsten, 
altijd een vriendelijk gelaat. Streef steeds 
naar de zelfoverwinning, want zij alleen 
maakt den mensch tot een waar Christen ! 
Twee heerlijke gaven Gods zijn je op je 
levensweg meegegeven, mijn kind, je hart 
van goud en je helder verstand. 

Niet in uiterlijken welstand, neen, slechts 
in innerlijke tevredenheid zul je bevrediging 
vinden. Maak van je hart en verstand een 
goed gebruik en je zult den rechten weg 
niet missen, je plichten kennen en vervullen 
en opgewassen zijn tegen elke moeilijkheid 
des levens." 

Overgenomen. 

EEN DUBBEL GOEDE DAAD ! 

GEEFT ACHT --JONGELIEDEN DAGEN! 

'l'er gelegenheid van de11 68sten 
verjaardag van onzeh Kommandant 
brachten de gezamenlijke Padvinders
troepen van Bandoeng I - 85 man 
sterk ! - hem het groot Saluut. In 
keurigen marsch werd opgemarcheerd 
en onzen Leider werd daarna een lied 
toegezongen, waarna de Kommandant 
enkele woor'Cien tot de Padvinders 
sprak en mevrouw De Groot hen 
tracteerde. Deze ,,goede daad" was ons 
allen een groot voorrecht en wij bid
den, dat God onzen Leider nog lang 
zal sparen. 

OP 27 JUNI: 

MALANG onder leiding van Kommandant en mevr. De Groot, vergezeld van 

Majoor Pearce. 

BATAVIA onder leiding van den Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

BANDOENG onder leiding van Lt. Kolonel en mevr. Lebbink. 

MAGELANG onder leiding van Brigadier en .mevr. Hiorth. Geheel onverwachts deed zich nu I 
voor de jongens een prachtgelegenheid 
voor om hun P.V. kennis in praktijk te 
brengen. Een auto reed het laantje 
binnen op weg naar den Kommandant 

OP 18 JULI: 

SEMARANG onder leiding van Kommandant en mevr. De Groot. 

Voor verdere bijzonderheden, zie plaatselijke aankondigingen ! en ......... raakte in de sloot. Kwiek 

Laten alle jonge menschen zich opmaken om een Jongeliedendag bij te wonen ! stoven de jongens er op af en met 
vereende krachten stond de wagen 
spoedig weer op den beganen weg tot 
dankbaarheid van den bestuurder, die 
daarover zijn tevredenheid tegenover 
den Kommandant uitte. Kranig gedaan 
jongens van Bandoeng I ! In marsch 
ging het weer terug tot aan den voet 
van den heuvel, waar de troepen zich 
scheidden en elk zijns weegs ging. 

EEN LICHTEND SPOOR. 

Het is nog niet zoolang geleden, dat geheel 
Nederland en ook Ned.-Indie werd 'opge
schrikt door het bericht van de treinbotsing 
bij W oerden. Toen onmiddellijk daarop ver
meld werd, dat onder de slachtoffers zich 
bevond de heilsofficier Franc;ois J. Bulter-

man, hehben tee1' vE:llen lneegeleeM :met het 
groote verlies voo1' zijn gezin, voor de orga-' 
nisatie, die hij diende en voor zijn vele 
vrienden in alle l-rillgeh der bevolking, 

Hoewel nog 'betrekkelijk jong ltlad hij 
reeds een grooten staat van dfenst achter 
zich, en er was nog zoov~l van hem, een 
man met buitengewGn.e 'talenten als organi
sator en leider, t-e vElrwachten. Tienduizenden 
hebben herhaaldelijk geluisterd naar zijn 
radio-praatjes in verband met het Kerstfeest 
der Anfien en terecht droeg hij den mooien 
naaft'l van : Vriend · der Armen. 

Zijn broer, Lt. Kolonel Bulterman, heeft 
in samenwerking met mejuffrouw A. van 
Vlaardingen, hier in Ned.-Indie niet onbe
kend, een levensschets geschreven, welke 
een zeer duidelijk beeld gee£t van dezen. 
arbeider Gods, die stierf op zijn post. 

Het boek is vlot geschreven en tee>l1i!t. aan, 
wat God kan doen door den mei>.l;'cil, die 
geheel aan Hem en Zijn dienst .iJ; overge
geven. 

Een aantal exemplaren ·1 reeds va nuit 
Holland besteld en ondeirweg voor ona 
Handels-Departement, javastraat 16, alwaar 
ook Verde~ bestellingen worden : ~angeno
men. 

GEDACHTEN OM OVER NA TE DENKEN. 

Lach niet wanneer anderen 
komen ; bid liever voor hen. 

•*• 

ten val 

Erkenning van krankheid is het begin der 
genezing. 

Te beklagen is de man, die nooit van 
gevbelen verahderde. 

Wat de wereld in de t!erste plaats noodig 
heeft, zijn Christenen, die prediken door 
hetgeen zij zijn en doen - daarna door 
hetgeen zij zeggen. 

P. V. Leidster. 

.... ___________ ....... ;;a,...,.-..... _... ........ __ ................. ...: 

Karakter wordt niet gevormd, door te 
tracbten, de verantwoordelijkhcden te ont
wijken, maar door ze moedig, method.isch en 
beslist onder de oogen te zien en te aan

vaarden. 

·~~~~~~~~<!::::::Q>~~~~~·~~~~~~·· I N I E u w E u I T G A v E $'. 
~ DE LEERSTELLINGEN van bet Leger des Hei . in1 ~ : 
• 0 · 

~ bet Maleisch, ingenaaid, met stevigen omslag. ~: 

$ Prijs £. 0.75 ~. 
~ leder off1del- 'eh Mateisch sprekend heilssoldaat behoof't :zich, een ~ · 
$ ~:x:emplaat van dit boek aan te schaffen. $ · 
~ Verkri1~baar aaa het HANDELS~DEPARTEM ·ENT, ~· 
~ Javastt"aat 16. Bandoeng. $ 
$ Leger des Heils Lange Gatottan 14, Soera~aj~. $· 
~ Leger des Heils Kramat ~8, Batav1a-C. $ 
.~~~~~~~~~~~~~·~~~~~· 

VISSER BANDOENG 
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