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TERUGBLIK. 

B IJ een jubileum, al geldt dit ook 
een eenvoudige inrichting als 

het militair tehuis van het Leger 
des Heils, past o.i. een terugblik. Niet 
alleen is er in den loop dezer dertig 
jaren zooveel voorgevallen dat hiertoe 
aanleiding geeft, doch ook geeft zulk 
een terugblik aan den buitenstaander 
eenigen kijk op hetgeen er voor den 
militair werd, en nog dagelijks wordt, 
gedaan. 

Motief der oprichting. 
Zooals Generaal Evangeline Booth 

nog kort geleden, bij gelegenheid van 
haar bezoek aan Nederlandsch-Indie, 
uitdrukkelijk verklaard heeft, is het 
motto van het Leger des Heils, bij al 
wat het onderneemt: ,,anderen helpen". 

Practisch als het Leger des Heils is, 
heeft het reeds kart na de ontplooiing 
van het Heils-vaandel op Java, begre
pen, dat er iet<S gedaari m0ec;t warden 
om de 1nu.itaire11 Lt:: el t:: • • ~.1 J..Li~: 
tair was in die dagen - wij denken 

hier aan dertig jaar geleden - niet 
zeer gezien. De burgerij keek nauwe
lijks naar hem om ; slechts de kampong 
en al de daaraan verbonden ellende 
stand voor hem open. Er is, Gode zij 
dank, in dit opzicht veel veranderd in 
de waardeering van de Indische sa
menleving ten opzichte van den mili
tair, die thans niet meer wordt ver
meden zooals voorheen het geval was, 
in de dagen waarin een militair werd 
aangemer kt als ,,koloniaal". Het was 
toen wel zeer moeilijk voor deze alleen 
staande jongens, in dit vreemde land, 
om het rechte pad te blijven bewande
len. Geheel overgelaten aan hun lot, 
was het niet te verwonderen, dat me
nigeen physiek en moreel geheel ten 
onder ging. Dezen nood heeft het 
Leger des Heils begrepen. Kolonel Van 
Rossum, destijds Leider van het Leger 
des Heils in N.I., zag in, dat een bezoek 
aan de kazerne, een vluchtig met 
elkaar bespreken van de geestelijke 
dingen, niet voldoende waren ; iets 
moest gedaan warden om den jongens 
e.~n gelegenheid te geven hun vrijen 
tJ,J d door te brengen in een beschaaf de 
omgeving, waar zij verwijderd zouden 

A v I A. 
zijn van den invloed van een ongunstig 
milieu. 

Reeds in 1906 vormde zich onder de 
militairen van het 18de bataljon te 
Meester-Cornelis een groepje, dat 
geregeld bijeenkwam in een door hen 
gehuurd huisje aan de Defensielijn 
van den Bosch. Dit groepje, onder wie 
de heeren De Wilde, Van Agteren, 
Bruin, Guden, Schuil, Nieman en van 
Diezen, behoort eigenlijk te worden 
aangemerkt als de oorzaak, welke 
leidde tot de oprichting van het mili
tair tehuis, een tehuis, waaraan zij, 
als militairen zulk een behoefte had
den. Ensign Berney, toen korps-officier 
van het Chineesch-Maleische korps in 
Patekoan, was de eerste officier, die 
zich met dit werk inliet. Een van de 
ouderen vertelde ans, dat hij als jong 
militair toen geregeld twee keer per 
week met zijn collega's van Meester
Cornelis naar Patekoan liep om er de 
bijeenkomsten bij t e wonen . ~en bij-

o G. i1 i 1 .u.; ""4a \....• , ·~· \;... 
client gememqreerd te warden, is, dat 
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DOOR SPEL-

ONTSPANNING. 

Kolonel van Rossum enkele militairen 
inzegende tot heilssoldaat in de mili
taire cantine. Voor de jongens betee
kende dit natuurlijk een groote over
winning. 

* ** 
Zoo werd dan in April 1907 het 

militair tehuis, waaraan zoolang be
hoefte gevoeld was, geopend en onder 
leiding gesteld van Kapitein G. van 
Helden. Het tehuis was gevestigd in 

een perceel aan Gang Kenanga 
(Senen), doch dit bleek spoedig te 
klein, zoodat men na een jaar ver
huisde naar Gang Mencijangau. Oo:..: 
hier was de toeloop van bezoekers 
zoodanig, dat wederom naar een antler 
pand moest warden omgezien en in 
:9!.') • d t te enwoor dige gebouw 
betrokken. Het feit, dat in het militair 
tehuis tevens het ,,korps" gevestigd 
was en geregeld door de week en des 
Zondags bijeenkomsten werden gehou
den in het tehuis, gaf mede aanleiding 
tot deze laatste verhuizing. 

Het zou ans te ver voeren en oak 
een droge opsomming van jaartallen 
warden, indien wij bij al het gebeuren 
in het tehuis wilden stilstaan. 

Vermelding verdient de aankomst in 
1912 van den tegenwoordigen leider 
van het Leger des Heils in N.I., destijds 
Kolonel De Groot. Het hoofdkwartier 
was in die dagen nag in Semarang 
gevestigd en de ontmoeting met offi
cieren en makkers van het militair 
tehuis in Batavia was zijn eerste 
kennismaking met het wer k in N .I. 

Het aantal vaste bezoekers van het 
tehuis was in dien tijd zoo groot, dat 
een eigen muziekkorps kon warden 
gevormd, dat oak des Zondags in de 
bijeenkomsten assisteerde. 

* ** 
Aan hooge belangstelling voor het . 

tehuis heeft het gedurende deze dertig 
jaren niet outbroken. Wij noemen 
echter slechts uit den laatsten tijd het 
bezoek van mevrouw De Jonge en het 
bezoek van Zijne Excellentie den Com
mandant van het Leger, Luitenant
Generaal M. Boerstra. 
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WORDEN. 

EEN WOORD VAN WAARDEERING 
DOOR DEN COMMANDANT VAN 

HET LEGER. 

V AN het Leger des Heils is de 
stichting van verscheidene mili

t air-tehuizen in Nederlandsch-Indie 
uitgegaan. Het Koninklijk Neder
landsch-Indische Leger is bet Leger 
des Heils daarvoor erkentelijk. 

Bij de herdenking van den <lag, 
waarop bet Tehuis te Weltevreden, het 
eerste, dertig jaren geleden werd 
geopend, kan bet Leger des Heils met 
trots terugzien op een tijdperk van 
toegewijden arbeid , ook op zoovele 
plaatsen elders in dezen archipel ver
richt ten bate van onze militairen. Zij, 
die weten, wat het voor hen zeggen 
wil, ook buiten de karnpementen een 
tehuis te hebben, zooals het Leger des 
Heils bun dat bereidt, zullen zich 
stellig aansluiten bij onzen wensch, 
dat de tehuizen hun zegenrijken arbeid 
zullen kunnen blijven voortzetten en 
mogen rekenen op den steun van 

velen. 

Het Leger des Heils hied ik bij dit 
jubileurn mijne gelukwenscben aan. 

De Luitenant-Generaal, 
Commandant van het Leger 

M . Boerst ra. 

Ook in den tegenwoordigen tijd heeft 
het tehuis een zeer £link aantal gere
gelde bezoekers, waarmede het be
staansrecht van het tehuis en oak de 
appreciatie der militairen voor het 
tehuis, nog eens wordt aangetoond. 

Voor manschappen van toeristen
schepen en huitenlandsche oorlogs
bodems is het tehuis immer een 
welkome ,,ankerplaats" . 

Tot besluit van dezen terughlik, 
moge ik, voor zoover dit nog noodig 
is, U opwekken tot belangstelling voor 
dezen bijzonderen tak van Leger des 
Heils-arbeid en daarvoor uw daadwer
kelijken steun vragen. Mage het 
tehuis, mede door uw voortdurenden 
steun, nog vele jaren den ,,J annen'" 
tot zegen en een ,,home" zijn. 

JEKA. 
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Bronnen langs den Levensweg 
door mevrouw DE GROOT. 

I N de droge streken van Afrika 
is het zoeken naar water een zeer 

belangrijk werk. Het wordt op ver
schillende wijzen verricht, al naar de 
gesteldheid van de omgeving. In het 
noordelijk deel van het land trekt men 
er gewoonlijk karavaansgewijze op uit. 
Terwijl de leiders op hun snelle kamee
len vooruit rijden, vormen de anderen 
een keten ; de afstand tusschen twee 
personen is ongeveer z66, dat men 
elkaar door hard te roepen bereiken 
kan. 

Daar staat dan een ieder op zijn post 
- en kijkt oplettend in de richting van 

zijn voorganger. Het schelle licht van 
de zon en de broeiende bitte ver blinden 
bijna de speurende oogen. Het gehoor 
verricht bier echter goede diensten. De 
hand aan bet oor luistert de eenzame 
wachter vol hoop, vol spanning, vol 
ongeduldig verlangen. Eindelijk hoort 
hij een stem. ,,Korn ! " klinkt het van 
verre. 

Nieuw leven bezielt hem. Hij keert 
zich in tegenovergestelde richting, zet 
de handen aan den mond en zoo luid 
als hij maar roepen kan, geeft hij het 
zijn wachtenden kameraad L1oor: 
,,Korn ! Korn !" Dan springt hij op zijn 
rijdier ; voort gaat hct in de richting, 
vanwaar bet hoopvolle woord hem 
tegenklonk. Zoo doen ook de anderen, 
totdat de gansche keten het ,,K o m !" 
heeft vernomen en zich naar de plaats 

KOMI 
,, ........ . en die d orst heeft, ko0me !" 

Openb. 22 17. 

des geluks spoedt, want het reldt bier 
water, het levenbrengende water! 

* ** 
In het laatste hoofdstuk van den 

bijbel wordt ons een wonderbaa:r beeld 
geschilderd, dat gaat leven, zoodra wij 
bet volgende vers lezen : 

,,En de Geest en de bruid zeg
gen : Korn ! en die het hoort, 
zegge : Korn ! En die dorst heeft, 
kome ; en die wil, neme bet water 
des levens om niet." 

Wat was feitelijk het doel van al 
deze openbaringen, die deels allego
risch deels letterlijk opgevat kunnen 
warden? Wat heeft Christus Zijn 
gemeente van toen en heden daarmee 
willen zeggen ? Op welke wijze moeten 
deze aankondigingen van al het vree
selijke, dat er te gebeuren staat bij het 
laatste oordeel, de menschenziel be
invloeden? Is niet het gansche boek 
der Openbaring vol van ontzaglijken 
ernst en heilige waarheid, vol van ver
blindend licht voor de verlosten eener
zijds en somber als de nacht voor de 
verlorenen anderzijds. Met den pro
feet zouden wij uit willen roepen: 
,, Wie zal den dag Zijner toekon1st 
verdragen ? En wie zal bestaan als Hij 
verschijnt ?" Wat beteekent deze 
laatste boodschap uit het geschreven 
woord Gods aan de mensche:n ? Hct is 
geen bedreiging, geen veroordeelende 

waarheid, doch nag eenmaal een 
boodschap van liefde. 

,,K o m !" V anuit den troon des 
Vaders, vanwaar J ezus - de blin
kende Morgenster - Zijn stralen uit
zendt, komt deze liefdes-kreet voort. 
De Heilige Geest neemt hem over en 
vol liefelijke teederheid fluistert Hij 
de bruid toe: ,,Korn". Met dezen tee
deren naam - bruid - wordt de 
gemeente der verlosten aangeduid. De 
Heilige Geest komt tot degenen, die 
Hem liefhebben. Er bestaat een geeste
lijke liefde, die te mooi is om in woor
den uitgedrukt te warden. Wie dit 
ervaren heef t en nag ervaart, zegt het 
met de bruid : ,,Korn !" Kan zulk een 
stralende vreugde, zulk een reine liefde 
verborgen blijven? Was bij aanvang 
dit ,,Korn" slechts v.rederkeerig bedoeld, 
hier klinkt bet, af gescheiden van per
soonlijke vreugde, als een Evangelie, 
als een boodschap van bet water des 
levens : Kam ! 

Het klinkt vanuit de eeuwigheid in 
den tijd, vanuit den hemel tot de aarde, 
vanuit het oneindige tot deze begrens
de wereld, waar nag zoovele dingen de 
heerlijkheid Gods verbergen. 

0, welk een Evangelie schuilt er in 
de Openbaring van Johannes! Als een 
machtige stroom van liefde wil het 
alles, wat het nag eenigszins meenemen 
kan, in zich opnemen, voordat de deur 
gesloten wordt ! De Geest Gods is 
voortdurend aan den arbeid en met 
Hem de heiligen - Zijn medearbei
ders : ,,De Geest en de bruid zeggen : 
,,Kam." 

Allereerst vernemen zij de bood
schap, die luisteren. Zij letten op of 
er wellicht een antwoord komt op hun 
vurig verlangen. Alle andere stemmen 
hebben zij uitgeschakeld om die eene 
stem, die der Goddelijke liefde te 
kunnen vernemen en inderdaad ont
vangen zij antwoord. ,,Die daar hoort, 
zegge : ,,Korn". Nu moeten zij ook zelf 
mede b ·a n , w nt e i 
van God, dat wij voor onszelf geeste
lijk licht ontvangen, zonder dit door 
te geven aari anderen. Achter ons aan 
komen nog velen, die dorst hebben. 
Gee£ daarom de boodschap door ! 

SEl\'IARANG L 

Een groote menigte vulde reeds Zondag
morgen vroeg de mooie zaal aan de Tjita
roemlaan. We zagen een groep Javaansche 
Christenen van Kaliwoengoe, de inheemsche 
militairen met hun vrouwen van Djating
aleh, en ook de Semarangsche makkers wa
ren niet thuis te houden op dezen heerlijken 
morgen. Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel, 
die uit Bandoeng waren overgekomen, ont
vingen een blijde begroeting en aanstonds 
was er een goede stemming in den zang die 
werd aangeheven met den hoofdtoon ,,J ezus 
is verrezen". Daarvan getuigden ook de 
gebeden en de liederen, die werden gezongen. 

DE CHEF .. SECRET ARIS EN MEVROUW 
RIDSDEL OP HET STRIJDPAD. 

Daarvan sprak ook de Kolonel, die ver
taald werd door onzen Divisie-officier. (Een 
hartelijk handgeklap volgde, toen de Kolonel 
hem voorstelde als ,,Brigadier" Hiorth, daar 
hij pas tot dien rang bevorderd was.) Daar
van tintelde ook het door mevrouw Ridsdel 
gesprokene woord : J ezus is verrezen ! Door 
haar illustraties en voorbeelden uit haar 
rijke ervaring, ja, door alles dien morgen, 
vernamen we deze heerlijke boodschap, en 
wat ons nog meer tot vreugde stemde, was, 
dat aan het slot der samenkomst een lange 
rij van heilbegeerigen een ontmoeting zocht 
met den levenden Reiland, opdat Hij ook in 
hun harten mocht opstaan en over hen 
lichten. 

In de avondmeeting heerschte weer de
zelfde opgewekte stemming en dronken de 
luisteraars gretig van de woorden des levens, 
die hun op duidelijke, onomwonden wijze 
gebracht werden. De Kolonel behandelde 
thans het bijbelgedeelte, en Gods Geest 
raakte ook nu weer de harten aan, zoodat 
verschddene zielen werden gewonnen voor 
den Meester. 

Tevens deelde de Kolonel mede, dat Kapi
teine Kappers vaarwelorders had ontvangen 
en over eenige dagen van ons zou moeten 
scheiden. De Kapiteine was nog niet lang in 

het korps, doch had zich in korten tijd 
bemind weten te maken en was een groote 
steun in het korps. Zij sprak een afscheids
woord en zong een mooien solo. 

Wij danken God en grijpen moed en gaan 
voorwaarts in Zijn naam. 

P.M.L. 

Boegangan. 

Met blijdschap denken wij terug aan het 
bezoek van Lt. Kolonel en mevr. Ridsdel. 
Er was een vol programma met dit bezoek. 

• Twee kinderen van de kolonie werden op
gedragen aan God en het Leger, terwijl een 
groep makkers tot heilssoldaat werd inge
zegend en een aantal bekeerlingen tot 
recruut werd bevorderd. Mevrouw Ridsdel 
gaf een gloedvol getuigenis ; de Kolonel 
behandelde het woord Gods en bracht ons 
een blijde boodschap. Aan het slot der 
bijeenkomst zochten 15 zielen verlossing bij 
Jezus. 

Pelantoengan. 

Het bezoek van de Kolonels aan Pelan
toengan is tot grooten zegen voor velen 
geweest, vooral echter voor de heilssoldaten. 
Des namiddags werd een bijeenkomst gehou~ 
den op de Europeesche afdeeling. Verschil
lende patienten waren opgekomen, mede 
omdat het de vaarwelsamenkomst was van 

Luitenante Visker. Na het zingen van het 
mooie lied: ,,0, Jezus, 0 Jezus, welk heil 
hebt Gij bereid'', ging Adjudante Stapleton 
ons voor in het gebed. De Chef-Secretaris 
gaf een persoonlijk getuigenis, dat ons bij
zonder zegende, waarna mevrouw Ridsdel 
het bijbelgedeelte behandelde. Eeuwigheids
werk werd dien middag gedaan en als een 
dankbare herinnering zal dit bezoek bij ons 
blijven. 

HEMELVAART. 

Op een lichten wolkenwagen, 
Wordt de Heer van d' aard gedragen, 
Vaart Hij op naar 's hemels troon ! 
Alles moet voor Hem zich buigen 
Elke tong Zijn lof getuigen 
En Hem eeren als Gods Zoon. 

Vorsten, machten, krachten, tronen, 
Zij, die 't hemelrijk bewonen, 
Eeren Jezus' heerlijkheid. 
Alle macht is Hem gegeven ; 
Al wat leeft en nog zal leven 
Zij tot Zijnen dienst bereid ! 

Geeft, o zondaars ! Hem uw harten ; 
Klaagt, o kranken ! Hem uw smarten, 
Zegt, o armen ! Hem uw nood ; 
Ziet, Hij stierf om u het leven, 
Rijkdom, vrede, vreugd te geven, 
Eeuwig leven na den dood ! 

ALTAARDIENST 
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Verder wordt deze roep gehoord 
door degenen, die dorst hebben omdat 
de uitgedroogde bronnen dezer' wereld 
hun een teleurstelling zijn geworden. 
Zij h oorden Gods stem, die bun het 
,,Korn !" toeriep. Zij gaven bet zoeken 
naar andere bronnen op en volgen in 
de aangeduide richting. ,,Wie dorst 
heeft kome !" De keten wordt gevormd, 
het eene getuigenis roept bet andere 
te voorschijn. 
. Naast de luisterenden en dorstigen 
JS daar nog een derde groep, die der 
wachtenden en dergenen, die niet r echt 
weten , waarheen hun schreden te 
richten. Het zijn degenen, die wel 
gaar n e willen komen en niet heelemaal 
onver schillig tegenover de geestelijke 
dingen staan. Zij willen gaarne den 
hemel beerven, zijn zelfs bereid dien 
te verdienen en beijveren zich goed te 
zijn. Tot hen dringt ten laatste deze 
roepstem uit de Openbaring door en 
het ,, willen" trekt hen in de goede 
richting. ,,En wie wil, die kome en 
neme bet water des levens om niet." 
Ten slotte komt het daarop aan : Wie 
wil. Geen andere uitweg is mogelijk. 

Hoeveel ligt er in dat woordje 
,,kom" opgesloten, als het liefderijk 
noodend wordt uitgesproken. Een 
commando eischt, een bevel dwingt 
gehoorzaamheid af, doch een vriende
lijke uitnoodiging maakt het beste, wat 
in de menschenziel sluimert, w akker: 
het geloof aan een eeuwige liefde, die 
niets onbeproefd laat om datgene te 
bezitten, wat zij liefheeft. 

* ** 
De keten is gevormd, de een na den 

antler heeft de boodschap gehoord. En 
zij komen, allen, de luisterenden, de 
dorstigen, de wachtenden ! V elen zijn 
op weg, omdat zij van anderen de 
boodschap hebben doorgekregen. Ook 
zij gaven ze door aan hen, die anders 
nu nog in de woestijn zouden dolen. 
De keten is lang. Hij begint bij Chris
tus het levende Water en heeft u reeds 
ber eikt. u gaat hij verder naar uw 
dorstenden broeder en den zoekenden 
vreemdeling. Allen mogen komen. 

,,Die wil, neme bet water des levens 
om niet !" 

EEN GELIJKENIS, DIE NIET IN DEN 
BIJBEL STAAT. 

Een zeker man reisde in een bergachtige 
streek en kwam tot een plaats, waar een 
groot rotsblok hem den weg versperde. Noch 
ter linker noch ter rechterzijde kon hij voor
bijgaan. 

Daar hij zijn weg niet kon vervolgen van
wege dezen steen, trachtte hij met de 
uiterste krachtsinspanning het blok terzijde 
te duwen, doch tevergeefs putte hij zijn 
kracht daarmede uit. 

Toen hij bemerkte, dat zijn werk niets 
baatte, zette hij zich neer met een bezwaard 
hart en vroeg zich af, wat er van hem 
worden zou, als de nacht daalde en hij geen 
voedsel en onderdak had, terwijl de wilde 
dieren zouden komen om hun prooi te 
zoeken. 

Terwijl hij zoo in gedachten verdiept zat, 
kwam er een andere reiziger en trachtte op 
dezelfde wijze als de eerste zich een weg te 
banen. Na vergeefsche moeite zat ook hij 

neder. 
Zoo kwamen er verschillende anderen, 

totdat er tenslotte een kwam, die zeide : 
,,Broeders, laat ons over deze zaak bidden, 
misschien dat God Zich over ons ontfermt." 

Zij luisterden naar dezen wijzen raad en 
baden ernstig tot den Vader in den heme!. 
Toen zij gebeden hadden, zeide de man, die 
het eerst gesproken had: ,,Wat niemand 
onzer alleen kon doen, kunnen wij wellicht 
alien tezamen doen." 

Allen stonden op en met vereende krach
ten gelukte het den steen op zij te duwen en 
met blijden moed vervolgde een ieder zijn weg. 

,,Draagt elkanders lasten en vervult alzoo 
de wet van Christus." Gal. 6 : 2. 

Lezer, wilt gij bovenstaande gelijkcnis in 
praktijk brengen, als de Kollektant 

komt voor onze Zelfverloo
chenings-aanvrage? 

Dank U ! 
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EVEN voor Zijn Hemelvaart ont
moette Jezus Zijn discipelen voor 

het laatst, en herhaalde Zijn gebod, dat 
zij ,,van Jeruzalem niet zouden schei
den, maar de belofte des Vaders ver
wachten." Hij herhaalde ook Zijn 
belofte, dat zij zouden ,,gedoopt war
den met den Heiligen Geest, niet vele 
dagen na dezen." 

,,Zij dan vraagden Hem, zeggende : 
,,Heer, zult Gij in dezen tijd aan Israel 
het koninkrijk weder . oprichten ?" 
Want zij haakten nog naar een aardsch 
koninkrijk. Maar Hij zeide tot hen : 
,,Het komt u niet toe de tijden of 
gelegenheden te weten, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft." En 
Hij voegde er bij : ,,Maar gij zult 
kracht ontvangen, als de Heilige Geest 
over u komt." (Eng. vert. van Hand. 
1: 8). 

Zij hadden kracht noodig, en Hij 
verzekerde hen, dat zij die zouden 
ontvangen, maar Hij zeide niets van 
den aard dier kracht, noch van de 
werkzaamheden, waartoe deze hen zou 
brengen en waarvoor zij hen ook be
kwaam zou maken ; alleen maakte Hij 
hun duidelijk, dat zij Zijne getuigen 
zouden zijn, zoowel ,,te Jeruzalem als 
in geheel Judea en Samaria en tot aan 
het einde der aarde." Nadien zou de 
Heilige Geest Zelf voortaan hun Leer
meester wezen. 

En toen ver liet J ezus hen. De aarde 
verloor haar macht Hem terug te hou
den en terwijl zij naar Hem zagen, 
began Hij op te stijgen ; een wolk 
daalde van den hemel neer en nam 
Hem weg voor hun oogen. En zij wa
ren alleen, terwijl Zijn belofte van 
,,kracht" nog in hun ooren weerklonk 
en Zijn gebod ,,de belofte des Vaders 
te verwachten," van te voren alle on
geduld bedwong, dat hen mocht drijven 
om maar weer ,, te gaan visschen", 
zooals Petrus v66r enkele dagen ; of 
wel, om met onverstandige haast hun 
levenstaak - van Hem te getuigen -
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IK IQ. IA 4C IH ll ! het geld zijn macht over hem. Hij 
behield zijn plaats wel en maakte nog 
groote winst, maar als rentmeester van 
den Heer stortte hij die voor Gods 
werk; en dat doet hij nu reeds ruim 
dertig jaar. 

te aanvaarden voor den tijd, daartoe 
door God bepaald. 

Tien dagen lang wachtten zij ; niet 
lusteloos, maar volijverig, gelijk een 
dienstrnaagd op haar meesteres of een 
knecht op zijn meester, die ieder 
oogenblik komen kan ; zij vergaten hun 
persoonlijke eerzucht ; zij beoordeelden 
en bedilden elkander niet meer ; maar 
in de liefelijke gemeenschap der broe
derlijke liefde waren zij ,,eendrachte
lijk" bijeen, en baden en wachtten ; en 
to en op den dag van het Pinksterf eest 
in hun vroegen morgenbidstond, waar 
zij allen bijeen waren, werden de ven
steren des hemels geopend en een 
zegen, zooals zij met geen mogelijkheid 
zich konden voorstellen, daalde op hen 
neder. ,,En er geschiedde plotseling 
uit den hemel een geluid als van een 
geweldigen gedrevenen wind en ver
vulde het geheele huis waar zij zaten. 
En van hen werden gezien verdeelde 
tongen, als van vuur, en het zat op 
een iegelijk van hen. En zij werden 
allen vervuld met den Heiligen Geest." 

Dit was de dag der grondlegging van 
Gods Kerk : het morgenrood der be
deeling van den Heiligen Geest ; het 
begin der dagen van kracht. 

Den morgen van dien dag waren er 
maar een handjevol Christenen in de 
wereld ; het Nieuwe Testament was 
nog niet geschreven : en het is zeer de 
vraag, of een hunner in 't bezit was 
van een afschrift van het Oude ; zij 
hadden geen kerkgebouwen, geen hoo
gescholen, geen godsdienstige boeken 
en bjdschriften; zij waren arm en 
veracht; maar eer de avond viel had
den zij op hun ledenlijst drieduizend 
dergenen, die een paar weken geleden 
slet:hts hun Heer hadden gekruisigd 

TONG. 

en hadden zij heel J eruzalem vervuld 
met vragen en verwondering. 

Wat was het geheim ? ·God de Hei
lige Geest, was gekomen en dit werk 
was Zijn werk, en zij waren Zijn 
werktuigen. 

De verandering in menschen ge
wrocht door den doop met den 
Heiligen Geest en de kracht, die hen 
vervult, zijn bovenmate verwonderlijk. 
De Heilige Geest geeft : 

1. Macht over de wereld. De mensch 
wordt: 
,,Dood voor de wereld en haar ijdelheden, 
Haar valschen schijn en haar begeerlijkhe-

den." 

2. Macht over het vleesch. Macht 
over begeerten en hartstochten. Ik heb 
een dokter gekend, die ruim zestig 
jaar lang aan het rooken verslaafd 
was geweest en door de heiliging van 
den Geest onmiddellijk van dezen 
abnormalen lust werd bevrijd. Een oud 
man, dien ik kende en die ruim vijftig 
jaar een dronkaard was geweest, werd 
op dezelfde wijze op eenmaal vrij ge
maakt. De electrische stroom kan niet 
sneller den dooden draad veranderen 
in een geladenen, dan de Heilige Geest 
een ziel kan overstroomen met licht 
en liefde, een vleeschelijke gezindheid 
kan teniet doen en een mensch ver
vullen met macht over alle zonde. 
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De wereld overheerscht en verslaaft 

menschen, die den Heiligen Geest niet 
hebben. Den een biedt ze geld aan en 
men valt neer en aanbidt, en verkoopt 
zijn geweten en zijn eer voor geld. Den 
ander biedt zij macht aan en men valt 
neer en aanbidt, en offert zijn begin
selen op en verkracht zijn geweten 
voor macht. Een derde biedt zij genot, 
een vierde geleerdheid, een vijf de 
roem, en zij vallen neer en aanbidden 
en verkoopen zichzelf voor deze 
ding en. 

Maar de mensch, die vervuld is van 
den Heilig en Geest is vrij. 

Iemand, die aan het hoof d stand van 
verschillende handelsondernemingen, 
maakte ieder jaar eenige duizenden 
rijksdaalders winst ; maar toen de 
Heilige Geest in hem kwam verloor 

3. Macht over den duiveL Tal van 
menschen in onze dagen beweren, dat 
er geen duivel is, dat alleen maar ,,het" 
booze bestaat, maar zij verkeeren in 
het duister, zoozeer in het duister, dat 
zij niet enkel beweren, dat er geen 
duivel is, maar dat er geen persoon
lijke God is, alleen maar ,,het" goede. 
Maar met het binnenkomen van den 
Geest wordt het dag en de duivel 
wordt ontdekt. En zooals hij J ezus 
aanviel na Diens doop met den Geest, 
zoo doet hij het heden ten dage alien, 
die den Heiligen Geest ontvangen. 
Maar de ziel, die met den Geest ver
vuld is en toegerust met de geheele 
wapenrusting Gods verslaat den ouden 
vijand. 

door de Nationale Gezinsbond-Secretaresse, 

mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel. 

wel, dat zij haar kind niet terug kon stu
ren. De woorden hadden het dochtertje 
ten doode toe gewond. Het teere bloempje 
begon te verwelken. Een dokter werd 
geroepen, doch kon met al zijn kermis geen 
heterschap brengen. Het kind werd zwak
ker en zwakker. Op zekeren dag moest de 
dokter de bedroefde moeder mede deelen, 
dat hij machteloos was in dit geval, het 
kleine hartje was gebroken door innige 
smart en er was geen genezing mogelijk. 

,,Macht over alle macht des vijands" 
is Gods doel met Zijn kinderen. Kracht 
om Gods wil volhardend en goed te 
doen, volkomen natuurlijk en zonder 
moeite, of wel Gods wil te lijdcn met 
geduld en blijden zin, - dat is het 
wat met dezen doop geschonken wordt. 
Het is kracht tot dienen of tot opof
fering al naar God wil. Hebt gij deze 
kracht ? Zoo niet, gij kunt ze ontvan
gen. Gee£ u zelf nu en volkomen aan 
Christus over ; en wa t gij vraagt in 
het geloof, dat zult gij ontvangen ! 

I N Jacobus 3 lezen wij een beschrij
ving over het kleinste lid des li

chaams, onze tong. Een zeer belangrijk 
en ook gevaarlijk lid. De tong is een 
vuur, kan een wereld van ongerechtig
heid zijn. De tong kan geen m ensch 
temmen. 

Als wij echter belijden bekeerd te 
zijn, warden wij door Gods genade in 
staat gesteld onze tong te beheerschen ; 
God wil ons daartoe zeker helpen. 
Maar ach ! wat een droefheid is er en 
hoevele gebroken harten zijn er, waar
van onze tong de oorzaak was ! Hoe 
menigmaal he'hben wij wreede en on
vriendelijke woorden gesproken. Hoe 
vaak heeft de tong zich schuldig ge
maakt aan achterklappen, kwaadspre
ken en heeft zij goede vrienden voor 
immer gescheiden. Ik ben er zeker 
van, dat wij niet genoeg in zien, hoever 
een kwaad woord zich voortplant, het 
is vaak oorzaak geweest, dat heel veel 
zwakke zielen ontmoedigd zijn worden. 
Velen werden pijnlijk getroffen, als 
iemand, van wien zij hulp en aanmoedi
ging mochten verwachten hen onvrien
delijk en stroef toesprak. Past u die 
schoen? 

Laat ons toch voorzichtig zijn. Be
grijpen wij wel ten volle, dat van ieder 
kwaad woord, dat wij spreken, wij 
eens rekenschap moeten geven ? Kort
geleden las ik een kleine geschiedenis 
over onvriendelijk gesproken woorden. 
Ik gee£ het gelezene hier weer. 

* ** Een kassier in een Bank, die vlug rijk 
wilde Worden, gebruikte gelden onder zijn 
beheer om aandeelen te koopen, met de 
gedachte deze terug te betalen. Zijn geld
belegging was een fiasco. Het gelukte hem 
voor langen tijd de boeken z66 bij te hou
den, dat het moeilijk was het verkeerde 
te ontdekken. Op zekeren dag echter 

kwamen accountants de boeken inspec
teeren en vonden zij de verduistering van 
gelden. De kassier werd geroepen ; hij 
bekende zijn knoeierij, werd gearresteerd 
en veroordeeld tot gevangenstraf. 

De man had een lieve goede vrouw en 
een allerliefst dochtertje, dat innig veel 
van haar vader hield. Eenigen tijd, nadat 
de vader in de gevangenis zat, kwam het 
kleine meisje thuis, snikkende en bevende 
van verdriet. ,,0, moeder, ik ka;n nooit 
meer naar die school teruggaan, laat mijn 
boeken maar halen !" ,,Maar lieveling", 
zei de moeder, di~ dacht dat het enkel een 
gril was, ,,natuurlijk ga je terug naar 
school." 

,,Neen moeder, ik kan nooit, nooit meer 
terug gaan, laat mijn boeken halen." ,,Maar 
lieve kind, wat scheelt er toeh aan ?" 
,,Een klein meisje zei vandaag tegen me : 
J ouw vader is een dief !" 

0 die wreede steek ! De moeder begreep 

Toen de moeder daarop de ziekenkamer 
binnen kwam, zei ze : ,,Lieveling, is er iets 
dat je graag wilde, dat ik voor je doen 
zou ?" ,,0 ja, moeder", zei ze, ,,stuur om 
vader. Laat hem thuis komen en zijn 
hand op mijn kussen leggen, zooals hij dat 
altijd deed." Helaas, dat was juist, wat 
niet gedaan kon worden. Haar vader zat 
achter ijzeren tralies. Men schreef naar 
den directeur der gevangenis, doch hij 
zeide : ,,Ik heh geen macht om U naar 
huis te laten gaan." Men schreef naar een 
hoogere autoriteit met hetzelfde gevolg. 
Toch waren velen z66 ontroerd door het 
verzoek, dat ten laatste toestemming werd 
verleend en de vader onder geleide naar 

De Gezinsbond der Semarangsche korpsen aan den padi- oogst. 
(Zie rapport pag. 8) 

,,De gevaarlijkste punt ter 
wereld is de punt van de tong.'' 

Hugh Redwood. 

huis mocht gaan om zijn stervend dochter
tje te zien. 't Was 's avonds laat voor hij 
zijn huis bereikte. De dokter wachtte hem 
op en sprak : 't Is maar het beste, dat ge 
dadelijk uw meisje gaat zien, want ik hen 
bang, dat zij den morgen niet meer haalt." 
De vader opende de deur der slaapkamer ; 
het kind zag plotseling op. ,,0 vader, ik 
wist dat U het was; ik wist wel, dat U 
komen zou. Vadertje, kom bij me en leg 
Uw hoofd naast het mijne op het kussen, 
zooals U dat eerder altijd deed. 

De sterke man deed wat zij hem vroeg 
en het kleine stervende rneisje streek hem 
over zijn wang en stierf. Zij stierf - ge
dood door schande en onvriendelijke 
woorden. 

Ik ben er zeker van, dat het kind, 
hetwelk het eerst de onvriendelijke 
woorden uitsprak er zich geenszins 
van bewust was, dat deze haar ken
nisje ten doode toe zouden wonden. 
Laat ons toch voorzichtig zijn, opdat 
wij ons niet schuldig maken aan zulk 
kwaad. Gelukkig, dat niet alle wreede 
woorden zulke gevolgen he b ben, do ch 
onbeschrijfelijk veel leed wordt er nog 
geleden, waarvan de tong de oorzaak 
is. 

Kleine liefdedaden, woorden teer 
en zacht 

Hebben vaak in 't kleinste huis, 't 
grootst geluk gebracht. 



HOOG BEZOEK OP OENGARAN EN SEMAROENG 
Tjarda van 

enkele Leger-
Zijne Excellentie en Mevrouw A. W. L. 
Starkenborgh Stachouwer bezoeken 

inrichtingen. 

Z ONDAG 4 April jl. was een 
groote dag voor officieren en 

inwoners van het tehuis te Oengaran. 
Immers op dien dag zou het reeds lang 
tegemoet geziene bezoek plaats hebben 
van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer. 

Ter verwelkoming waren aanwezig 
Kommandant en mevrouw De Groot. 
Het tehuis hood een feestelijk aanzien 
door de vele vlaggen en het groen 
allerwegen aangebracht. Reeds lang 
voor het aangekondigde bezoekuur 
stonden de meisjes van het tehuis 
gereed om Zijne Excelientie bij het 
binnentreden van het tehuis toe te 
zing en. 

Te 9.40 v.m. arriveerde Zijne Excel
lentie, vergezeld van mevrouw Van 
Starkenborgh en de oudste freule, den 
heer J. M. Kiveron, algemeen secre
taris, den heer T. E. J. de Bie en den 
heer W. F. van Vreeswijk, adjudanten 
van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal, den heer J. C. de Vos, gou
verneur van de provincie Midden-Java, 
mevrouw De Vos, echtgenoote van den 
gouverneur. 

Nadat de meisjes Zijne Excellentie 
het Wilhelmus hadden toegezongen 
werd een rondgang gemaakt door het 
tehuis, waarbij met belangstelling ken
nis werd genomen van den arbeid in 
deze inrichting. Door mevrouw Van 
Starkenborgh en de freule werd veel 
belangstelling getoond in het opvoed
kundig werk, dat in het tehuis onder 
leiding der officieren dagelijks ge
schiedt. 

Na het vertrek van Z. E. met gevolg, 
werd door den Kommandant een bij
zondere bijeenkomst geleid voor de 
meisjes van het tehuis. Het was een 
goede samenkomst, waarin op eenvou
dige en duidelijke wijze de hoogste 
heilswaarheden naar voren gebracht 
werden en de meisjes werd voorgehou
den, dat voor een gelukkig en over
winnend leven, de inwoning van den 
Christus in eigen hart een gebiedend~ 
noodzakelijkheid is. 

D.R. 

De rondgang. 

M AANDAG 5 April was een bij
zondere dag voor de patienten 

van de leprozerie ,,Semaroeng". V oor 
den eersten keer zou de kolonie be
zocht warden door de echtgenoote van 
Z. E. den Gouverneur-Generaal, me
vrouw A. W. L. Tjarda van Starken
borgh Stachouwer, vergezeld van de 
oudste freule. Bovendien zouden er 
nog verschillende andere gasten zijn. 

De hitte van den tropisch heeten 
dag, was bijna voorbij; de zon daalde 
in het Westen en een aangename, koele 
bries bracht verkwikking. De patien
ten waren in de vergaderzaal, de mu-

DE lOMMANDANT VERTH T OVER ZIJN BEZOEK AAN DOST-SUMATRA. 

N A zijn bezoek aan Medan en Sian
tar arriveerde onze Leider Dins

dagmorgen, 20 April, weer op het 
kantoor en werd bereid bevonden en
kele vragen te beantwoorden, waar
door wij even een kijkje krijgen op de 
drukbezette dagen, die achter hem 
liggen. 

Hoe ging het met onze makkers aan 
de Oostkust, Kommaru1a:nt ? 
Uitstekend ! Ze zijn alien druk met hun 
arbeid en zien met verwachting uit 
naar de opening van het nieuwe jeugd
tehuis aan de van Linschotenlaan. 

Majoor Berge en haar assistenten 
verheugen zich erover, dat de kinderen 
straks zooveel meer ruimte zullen 
hebben om te spelen, wat een groote 
verbetering zal zijn. Jammer, dat Adju
dante Roseboom deze opening niet 
meer zal meemaken, daar zij dan reeds 
met buitenlandsch verlof is. 

Roever staat het met den bouw? 
Het huis staat onder de kap ! Het 

belooft een mooi en doelmatig gebouw 
te warden en straks zal Medan dus 
een kinderhuis voor Europeesche en 
Chineesche en inlandsche kinderen 
rijk zijn ! 

Wat omtrent het doel van Uw be
zoek, Kommandant, het bezoeken van 
de verschillende autoriteiten ? 

Ik had het genoegen den resident, 
den heer J. Bouwes Bavinck, den ass. 
Resident t.b. F . J. Bruggeman en den 
controleur van Deli en Serdang te 
ontmoeten alsook den hoofd-admini
strateur, den heer T. H. Bitters, van de 
Delimaatschappij en de kopstukken uit 
den handel en de cultures, die allen 
warm en sympathiek tegenover onze 
plannen stonden. 

Hoe was het op Poeloe si Tjanang, 
Kommandant ? 

Goed ! Majoor Roemers en Eng
strom hebben Majoor en mevrouw 
Lorier een hartelijk welkom gegeven, 
evenals de patienten zelf <lit gedaan 
hebben. Ik leidde er een bijeenkomst, 
die zoover mogelijk door alle patienten 
bijgewoond werd. Wij hadden een ge
zegend uur, drie zielen beslisten. 

Ook heb ik den dokter ontmoet, die 
druk bezig was met de zusters. Hij ver
telde, dat men begonnen is de nieuwe 
injecties te geven, waardoor de patien
ten veel verlichting in hun lijden 
ervaren. Dit is natuurlijk een groote 
vreugde. 

Is U nog in Siantar geweest ? 
Ja, even, <loch ik had geen tijd voor 

een samenkomst. Wel had ik een 
kleine, zeer gezegende officierssamen
komst in Medan met de officieren van 

zikanten hadden zich opgesteld voor 
het laboratorium en speelden vroolijke 
Leger-melodieen ; enkele gasten, waar
onder Dr. J. A. de Nooy, Dr. R. Tum
belaka en gouvernements - arts Sjam
soedin, wachtten de hooge gasten op. 
Tegen half zes kwamen de auto's langs 
de met vlaggen en palmgroen versier
de oprijlaan van de kolonie. 

Mevrouw Tjarda van Starkenborgh 
werd ontvangen door mevrouw De 
Groot, die voor deze gelegerrheid ook 
aanwezig was. Een bouquet werd over
handigd door de dochter van de 
Majoors Uylings. 

Onmiddellijk volgde de rondgang ; 
alles werd bezichtigd : het laborato
rium, de vrouwen-afdeeling, de gebou
wen der gehuwden en de mannenzaal. 
Bij het rondgaan werden vragen ge
steld en inlichtingen verschaft. Ook de 
dames, die mevrouw Starkenborgh 
vergezelden waren vol 'helangstel
ling. 

Onder haar merkten wij op me
vrouw Van der Plas, echtgenoote 
van den Gouverneur van Oost-Java 
en mevrouw Winkler, echtgenoote van 
den Resident van Soerabaja. 

Bij het binnentreden der vergader
zaal werden de gasten met een luid 
hoera-geroep ontvangen. Het zangkoor 
zong enkele liederen, die zoo in den 
smaak vielen, dat de hooge gast ver
zocht nog een extra lied te mogen hoo
ren, voor zij vertrok. Zoowel mevrouw 
Starkenborgh als de freule waren ge
troffen door den opgewekten geest 
onder de patienten. 

De dag spoedde ten einde ; het uur 
van vertrek was geslagen en dit bezoek 
behoorde weer tot het verleden, maar 
de patienten en officieren, die op Se
maroeng behooren, zullen met blijd
schap aan dezen dag terugdenken. Ark. 

De hooge gasten op Oengaran. 

de Oostkust. Majoor Roed was daar 
ook evenals de Kapiteins Geus, die 
druk bezig zijn zich te installeeren 
en in te werken in hun nieuwe taak 
als vertegenwoordigers van het Hoofd
kwartier. Op Zondagavond een geze
gende samenkomst iii het korps Me
dan I, waarin 8 zielen de goede keuze 
deden. 

Tot slot wil ik nog een woord van 
dank richten aan alien, die mij zoo uit
nemend geholpen hebben tot de ver
wezenlijking van het groote doel, be
oogd met den bouw van dit nieuwe 
kinderhuis ! 

Maandagmorgen veTliet de Kom
mandant Medan met de KNILM, miste 
echter de verbinding in Batavia en 
arriveerde toch Dinsdagmorgen om 
half negen reeds in Bandoeng ! Een 
uurtje daarna zat hij achter den lesse
naar en even kwamen alie H. K. offi
cieren bijeen in zijn kantoor om zijn 
wedervaren te vernemen en hem 
,,welkom thuis "te heeten. 

Toen wachtten de zaken ! 

... , ... ., .. , --- .. , .. . ,, 
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Jloet 
Waarde makke rs en vrienden 

Met genoe gen heb ik ve 
Aanvrage in de meeste plaat 
gehad en dat alle officiere 
vrienden in deze btjzondere 
gedaan en dat met bemoedige 

Laat ans echter de ha 
zorgdragen, dat w.ij allen, 
bezoeken en hun medewerkin 

Na alle geldel.ijke zor 
loopen jaren hebben gehad, 
jaar een grootsche overwin 

Vertrouwt op God, vra 
te w.ijzen, onvervaard en doo 
is behaald! Wet het zwaard 
droog. Een leger, dat uitt 
het vooropgezette doel, de 
oak met ons, str.ijdende voo 
r.ijk, tot heil van anderen. 

God z.ij met U! 

Kommandant en mevrouw 
en mevr ouw Ridsdel in de 

,,Doe mij 't verhaal van den Heiland, 

Grif in mijn hart ieder woord." 

V OOR hoevele duizenden is in den loop 
der eeuwen deze vraag in alle talen 

en dialecten der wereld geuit ! En aan even
veel duizenden heeft het verhaal van den 
Reiland, Die Zijn leven gaf voor onze ver
lossing, vrede en bevrijding gebracht ! 

Ook op dezen Goeden Vrijdag werd doo'" 
de groote schare in de Congreszaal deze 
bede opgezonden als eerste lied en vertolkte 
mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel dat verlangen 
in haar gebed, toen zij ons voorging in den 
bidstond. De gast voor dezen morgen was 
zendeling-leeraar Van den Brug, doch alvo
rens hij tot ons sprak, bracht mevrouw De 
Groot haar boodschap. Zij deed dit aan de 
hand van het kruiswoord ,,Het is volbracht". 
In sobere woorden, doch diep doorvoeld zette 
zij haar toehoorders uiteen, wat Christus 
daar volbracht op dien lijdensheuvel, name
lijk ,,den wil des Vaders". Haar woord gaf 
veel te denken. 

Zendeling Van den !Brug, door den Kom
mandant met een toepasselijk woord inge
leid, belichtte een andere zijde van de lij
densgeschiedenis en bracht de groote liefde 
Gods naar voren in Christus J ezus ons 
betoond. De bede ,,Vergeef hun Vader" 
kreeg een diepere beteekenis voor ons. 

De Zangbrigade van het korps, voor dezen 
dag versterkt met enkele Hoofdkwartier
officieren, zong een toepasselijk lied, dat het 
hart zegende. 

Wat geven 's werelds ve 
Zie toch, hoe vluchtig, 
Maar licht te brengen 
Dat geeft voldoening, 

DENK AAN ONZE ZELFV 
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:tu mrel ! 

rnomen, dat de jaarl:ijksche 
sen een goed begin heeft 
n, soldaten, recruten en 
paging flink hun best hebben 
:ide resul taten. 

.d aan den ploeg houden en 
ie binnen ons bereik z:ijn, 
in deze paging verkr:ijgen. 

~en, welke w:ij in de afge
hoop ik dat de Aanvrage dit 
.ing zal z:ijn. 

,gt deri Heer U den rechten weg 
:-tastend , houdt vol tot de zege 
des geestes, houdt uw kruit 
ekt om te str:ijden, gaat met 
J~erwinning te behalen. Zoo 

G-ods eer, voor Z:ijn konink
Dat is de weg tot zegepraal. 

Uw U toegenegen, 

Kommandant. 

J li~T ~12UIS 
De Groot, de Chef ... Secretaris 
;ongreszaal - BA . • 

Des avonds was de opkomst niet zoo groot., 
doch degenen, die er waren hebben een 
g\"ooten zegen ontvangen. Er was bijzondere 
eenheid in de leiding van deze bijeenkomst. 
De liederen. vormden een harmonisch geheel 
met het gesproken woord. 'Mevrouw Ridsdel 
had een goede boodschap en sprak over de 
gemeenschap, die wij kunnen hebben met 
Christus niet alleen in Zijn lijden, doch ook 
in Zijn dieJ:?.en. Dit dienen werd ons daardoor 
a:mtrekkelijker dan ooit en het woord uit 
den Petrusbrief kreeg een geheel andere 
waarde voor ons. 

De Kommandant, die den geheelen dag de 
leiding had, wist de juiste sfeer van aan
bidding en overgave te scheppen. Hij was 
de laatste spreker op dezen Goeden Vrij dag 
en sprak over Jezus als ,,de Koning der 
koningen," lDie in ieder hart toegang vroeg. 
De groote vraag, welke hij in ons midden 
neerlegde was, of wij voor onszelf wilden 
erkennen, dat dez.e Jezus gestorven was voor 
ons persoonlijk. Het waren ernstige woor
den, die ongetwijfeld nog lang zullen na
klinken in veler hart. 

Deze ,,Dag bij het Kruis" is een gezegende 
dag geweest ! Het verlangen is in ons gesterkt 
om den Heiland het ibeste van ons leven te 
geven en, zooals de Chef-Secretaris ons des 
morgens liet zingen, maakten velen het be
sluit: 

Zoo 't gansche aard'rijk 't mijne waar', 
Dat zou een gift zijn veel te klein. 

Voor Zijne liefde wonderbaar, 
Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn. 

,, .. -- .......... 
:>maak, roem en eer u? 

hoe snel z:ij vergaan ! 

an zielen in 't duister, 
.ie steeds bl:ijft bestaan. 

.... .., ..... 

llb .,,, .. ,, .. ,,, Stl 

GODSDIENST 

EN DE 
Door den Territorialen Jongelieden
Secretaris, Majoor W. B. Pearce. 

en jonge vrouwen studeeren en wer
ken hard om aan de eischen, hun 
gesteld, te kunnen voldoen. Velen 
kunnen niet meedoen aan de spelen 
en ontspanningen, waaraan hun ouders 
deelnamen, omdat hun studie zulks 
niet toelaat. Daardoor zijn ze ,,oud" 
voor hun tijd en meermalen kweeken 
zij dan daarbij ook de gewoonten aan 
- helaas ook de slechte !- der oude-

5 

kelijks brengen, iets om over na te 
denken. Indien Christus in onzen tijd 
wederom de aarde zou bewandelen, 
zou Hij de J eugd weten te interessee
ren op dezelfde wijze als voorheen, 
omdat Hij hun Zijn boodschap zou 
gebracht hebben op een manier, die 
hun belangstelling zou hebben opge
wekt, hun vooruitstrevenden geest 
tegemoet zou zijn gekomen en aan hun 

B IJ de overdenking van dit 
onderwerp is het zeer noodig 

in gedachten te houden, <lat gedurende 
de laatste 15 - 20 jaar, de levens
problemen, gewoonten en idealen der 
J eugd een groote verandering hebben 
ondergaan. Dikwijls hoort men zeggen : 
,,Toen ik een kind was, zou ik er nooit 
aan gedacht hebben zoo iets te doen", 
of ,,De Jeugd weet te veel", of wel 
,,Ik mocht geen krant lezen, toen ik 
dien leeftijd had." 

HEDENDAAGSCHE JEUGD. 

De wereld staat echter niet stil. De 
wetenschap maakt groote vorderingen. 
Onderzoekingen naar nog altijd ver
borgen zaken van veler lei aard gaan 
met rassche schreden voort en bijna 
dagelijks lezen wij van de een of andere 
ontdekking, die aan de lange reeks van 
uitvindingen kan warden toegevoegd. 
Een van de laatste gevallen op dit 
gebied is wel het volgende. De vorige 
maand hebben wij in de bladen kun
nen lezen, dat prof. dr. F. A. Vening 
Meinesz een reis maakte over den 
Atlantischen Oceaan naar New York 
met den onderzeeer, Hr. Ms. 016, met 
het doel den hodem van den oceaan 
in kaart te brengen. Zijn eigen woor
den over het welslagen van dezen tocht 
zijn als volgt : ,,Ik he b al mijn peilingen 
kunnen verrichten. Deze tocht 'betee
kent, dat wij den bodem van den 
Atlantischen Oceaan thans kennen." 
Deze uitkomst is echter slechts een 
gedeelte der uitvindingen v~n den 
professor. Het voordeel, dat de weten
schap hiervan heeft is werkelijk won
derbaar. Jaren geleden zou men nooit 
ge ac t e ben, at oo ie s moge ij 
zou zijn geweest. 

Ziende het snelle tempo, waarin de 
volkeren der wereld voorwaarts gaan, 
kunnen wij niet verwachten, dat de 
J eugd blijft staan op het punt, waar 

ren. Zij denken, dat dit gewichtig 
staat ! 

Wat omtrent de helle lichten der 
bioscopen, der dansgelegenheden en 
restaurants, die juist na 9 uur des 
avonds de grootste attractie vormen 
om nog maar niets te zeggen van de 
onwettige speelgelegenheden en bor
deelen, waar de satan partij trekt van 
de meerdere rijpheid in levensopvat
ting en gedachten der J eugd en ze 
meesleurt op den weg ten verderve ? 

De Jeugd zelve kan men daarvan 
niet alleen de schuld geven. Hoofdza
kelijk ligt deze bij de ouderen, die deze 
mogelijkheden in het leven riepen en 
- de Jeugd wil altijd nog een stapje 
vlugger gaan dan de volwassenen ! 

* ** Is godsdienst verouderd ? V oldoet 
hij niet meer aan de nooden der heden
daagsche jeugd ? Heeft hij geen aan
trekkingskracht meer voor onze jonge 
menschen? 

Godsdienst zal nimmer verouderen ! 
Ch'ristus wist welke ontwikkelings
periode de wereld zou doormaken en 
in Zijn wonderbaar Verlossingsplan 
heeft Hij in all es voorzien. W aarom 
worden dan hetrekkelijk zoo weinig 
jonge menschen aangetrokken tot 

Het vertrek van Z. E. den Gouverneur-Generaal van Oengaran. 
~~~~~~~~-=-=:..:..:......:...:.:..::.:..::_;_::..:..:.....=.:.-=:_::~ 

ze vroeger stond. Het is waar, dat zij godsdienstige samenkomsten ? Den 
in sommige gevallen te ver gaat en er laatsten tijd is er weliswaar eenige 
dingen gebeuren, waarbij wij ons verbetering in dit opzicht en sommige 
angstig afvragen: ,,Waar moet het met kerken hebben goed bezochte jeugd
onze jongens en meisjes heen ?", maar diensten, maar toch is er altijd nog een 
toch moeten wij trachten de proble- groot tekort aan jonge mannen, die de 
men der Jeugd te bezien van haar positie van predikers des woords in 
eigen standpunt. kerk en Leger des Heils kunnen ver-

De opvoeding, die grootvader en vullen. 
grootmoeder kregen, zou in vele geval- De fout ligt niet bij den godsdienst, 
len zeer onvoldoende zijn voor de doch in de wijze, waarop deze aan de 
kleinkinderen van vandaag. Grootere jeugd gebracht wordt. Den godsdienst 
eischen worden aan de hedendaagsche .veranderen moeten wij niet, doch de 
J eugd gesteld. Wil zij een goede, ja wijze van prediken wel ! Tot hen te 
zelfs een matig goede positie in de komen met een half voorbereid onder
wereld veroveren, clan zijn diploma's werp en de gedachte : ,,och, het zijn 
en certificaten een vereischte. Onze nog maar kinderen of half-volwassen 
jongens en meisjes, onze jonge mannen jongelui'', beteekent, hen weer heen 

'"''' PeC•.,..· .......... :(lrfdL .......... ....,.,, Po:Cl 

verbeel~:.r.gskracht zou hebben vol
daan. De bijbel is vol met boodschap
pen, welke indien zij op de juiste wijze 
overgebracht warden, ,,leven" en de 
aandacht der jonge menschen zullen 
boeien. 

De jonge man en de jonge vrouw 
aan de hoogere scholen hebben Chris
tus noodig. De J oden in de dagen van 
J ezus' omwandeling op aarde bestu
deerden niet enkel de wetten en cere
monien, zooals ze waren voorgeschre
ven door Mozes; zij bestudeerden ook 
de geschiedenis en de wetten van hun 
land. Van Nicodemus lezen wij, dat hij 
een wetgeleerde was, lid van den 
Hoogen Raad, goed onderlegd op 
allerlei gebied, een geleerd man. Toch 
voelde hij zich tot J ezus aangetrokken 
en nadat hij met Hem in aanraking 
was gekomen, gevoelde hij Hem noodig 
te hebben en bij meer dan een gele
genheid bewees hij zijn aanhank~lijk
heid aan J ezus. 

Dejonge man en vrouw, die arbeidt 
op het kantoor en in de zaak, heeft 
Christus noodig en Zijn roepstem : 
,,Korn, neem uw kruis op en volg 
Mij !" klinkt hun ook vandaag a1s een 
bazuinstoot in de ooren. De raad, 
gegeven aan de jongeren in het boek 
van den Prediker: ,,Gedenk aan uwen 
Schepper in de dagen uwer jonge
lingschap", is gulden raad en behoort 
door alle jonge menschen ernstig 
overdacht te warden. 

Er bestaat een groote waarheid, die 
wij nooit moeten vergeten, namelijk 
deze : God bekommert Zich om ieder 
onzer. Christus heeft den sleutel tot 
al onze problemen. Nooit k!:!nde de 
wereld grooter problemen en dieper 
raadselen dan heden ten dage, doch 
de wetenschap, dat Christus ze op kan 
lossen, is een groote troost. Moet het 
echter bij deze wetenschap blijven ? 
Om dezen troost te ervaren, moet men 
zich aan Christus uitleveren en Hem 
toelaten Zijn weg met ons te hebben. 

In een boek, dat ik in mijn bezit heb, 
lees ik de volgende woorden : ,,Indien 
men een wond genezen wil, moet de 
behandeling beginnen bij den wortel 
van het kwaad. Christus moet het mes 
er wellicht diep inzetten om het vergif 
te verwijderen. Hij zal een onderzoek 
instellen naar de meest verborgen 
motieven en verlangens van het hart, 
naar den trots, de zelfzuchtigheid en 
onreine begeerten." 

Tenslotte zou ik dit willen zeggen : 

RLOOCHENINGS-AANVRAGE ! 
te zenden zonder eenige interesse voor 
den godsdienst of zonder eenigen 
indruk te hebben gemaakt en wij kun
nen het hun dan niet kwalijk nemen, 
indien zij niet meer terugkomen. 

Wij moeten hun iets meer aantrek-

Christus stelt vandaag nog evenveel 
belang in de J eugd als ooit te voren. 
Zijn Evangelie en Verlossingswerk 
hebben nog dezelfde kracht als in de 
dagen, toen Hij stierf aan het kruis, 
Zijn macht is dezelfde als toen Hij 
wandelde op aarde. Dejonge menschen 
van 1937 zijn gelijk aan die van voor
bijgegane jaren, geschapen naar de 
beeltenis Gods en indien hun moderne 
levensopvatting de offerande van 
Christus en Zijn macht om hen te 
helpen, kan erkennen, zullen zij er 
toe komen Hem te zoeken en zoekende 
zullen zij Hem vinden. 
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VAN HET MIDDEN-JAVA FRONT. 
KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT OP TOURNEE. 

A LS er driehonderd menschen bijeen 
zijn in de zaal van Semarang I, kan 

er warmte van uitgaan, zoowel letterlijk als 
figuurlijk ! 

Toch kon het zoo geschikt worden, dat 
slechts enkelen zich moesten vergenoegen 
met een staanplaats. Het heilsvuur laaide 
hoog op dien avond, toen Kommandant en 

mevrouw de Groot, vergezeld van de Divisie
officieren en anderen uit de inrichtingen in 
en om Semarang, de vereenigde troepen van 
de drie Semarangsche korpsen aanvoerden. 
Het platform zelf was reeds bezet met offi
cieren en plaatselijk officieren, en de zaal 
vol aandachtig publiek, was een machtig 
gezicht. Geen wonder dat de Leiders, door 
de kracht van Gods Geest bezield werden 
door dien aanblik, en anderzijds ook de aan
wezigen de woorden indronken, die hun 
dezen avond gebracht werden. 

Het muziekkorps van Boegangan verrichtte 
goede diensten bij de begeleiding van den 
samenzang, die gloedvol opklonk en ook 
buiten de zaal op de straten veel toehoqr
ders trok. Want velen ,,luisteren van verre". 
Zijn zij misschien bevreesd, dat ze ook mee
gevoerd zullen worden en in het heilsnet 
gevangen zullen worden ? ? Wie weet. Me
vrouw Adjudant Poutiainen zong met bege
leiding van de guitaar een mooi lied in 
het Maleisch : ,,'k Ben een koninklijk kind". 
Daarna hield mevrouw Kommandant de 
Groot een duidelijke, pakkende toespraak in 
keurig Maleisch, hetgeen buitengewoon werd 
gewaardeerd door haar toehoorders. 

De Kommandant had zijn nieuwen secreta
ris, Adjudant Ramaker, meegebracht en 
vroeg hem om zijn getuigenis te geven. Op 
treffende wijze vertelde de Adjudant over 

lngerukt I. ... l\ilarscb I I I 
,,Ingerukt ! ......... Marsch!" Saluut, ge-

klikklak van hakken, een hollen naar de 
verblijven, ziedaar het traditioneele einde 
van het middag-appel. 

Ziezoo nu hen je vrij ! Eigenlijk niet 
heelemaal, want een militair is altijd in 
dienst, maar je doet dan toch maar also£ je 
werkelijk heelemaal vrij bent. 

Wat gaan we doen? Natuurlijk ga je naar 
huis, naar je familie, of je loopt eens aan 
bij kennissen. ,,Tjonge, daar zeg je wat ! 
Je praat also£ je vlak bij huis bent en niet 
in een vergelegen en vreemd land !" Maar 
gelukkig, ook hier kunnen wij spreken van 
,,naar huis gaan". Als je een getrouw bezoe
ker bent van het militair tehuis van het 
Leger des Heils, dan vindt je daar een huise
lijke en gezellige omgeving en vergeet je 
voor een paar uren, dat je in een vreemd 
land bent. 

Wil je lezen, dammen, schaken, sjoelen of 
hlljarten ? Ga je gang. Wil je liever eens 
een boom opzetten ? Neem een gemakkelijken 
stoel en schaar je bij een van de groepen 
rondom een tafeltje. Ben je een muziek
liefhehber en wil je graag een beetje piano 
spelen ? Daar in den hoek vindt je een 
instrument waarop je je kunst demonstree
ren kunt. Wil je een boek meenemen om de 
rusturen tijdens den wachtdienst te vullen ? 
De hibliotheek van het tehuis staat gratis 
tot je beschikking. Heb je hrieven te schrij
ven aan je ouders of aan je meisje ? Een 
rustig hoekje is apart gehouden om je daar
toe in de geleger.heid te stellen. 

Vanaf het eerste oogenblik, dat ik het 
militair tehuis van het Leger des Hells te 
Batavia bezocht, heh ik mij daartoe aange
trokken gevoeld en heh het leeren kennen 
als een waar ,,tehuis" waar je met genoegen 
je vrije avonden doorbrengt. Het is er gezel
lig ell huiselijk en het is juist aan deze beide 
dingen, dat Jan soms zooveel behoefte heeft. 

Zeker hebben militair tehuizen als dit 
een groote waarde voor den ongehuwden 
militair. 

,,Ingerukt !" . .. . . . . . . ,,Marsch ! ! !" En dan 
naar het militair tehuis op Kra,mat 18 om 
het 30-jarig bestaan van haHe mee te 
vieren. 

E.J.B. 

zijn vroeger leven zonder den Reiland en hoe 
hij later tot bekeering was gekomen. Met 
lieflijke stemmen zong het Jeugdkoor van 
het Ooglijders-Hospitaal onder leiding van 
Adjudante Kuneken een Javaansch lied van 
toewijding. 

Door Brigadier Hiorth in het Maleisch 
vertaald, nam vervolgens de Kommandant 
weer het woord, en rustig, zeker, op den 
man af, als een ervaren krijgsman richtte 
hij zijn waarschuwingen en door God inge
geven boodschap tot de schare. Zij troffen 
doel ; menige in den strijd des. !evens ver
dwaalde en gevangen ziel, die zuchtte naar 
bevrijding van de macht van zonde en satan, 
vond den weg tot ontkoming en vluchtte 
heen tot Jezus. Terwijl in stilte de geredden 
baden en streden om de redding van de 
onbekeerden werd telkens en telkens een 

' ' ziel aan de macht der duisternis ontrukt, tot 
er acht gekomen waren aan den voet van 

HET BEZOEK VAN 

Z. E. DEN LEGER

COMMANDANT 

AAN HET TEHUIS. 

In het midden 

KAPITEIN EN 

MEVR. VOOGT, DE 

TEGENWOORDIG E 

BEHEERDERS. 

I N verband met het dertigjarig bestaan 
van het militair tehuis van het Leger 

des Heils te Batavia, Kramat 18, wil ik 
gaarne mijn erkentelijkheid uitspreken tegen
over al de officieren, die gedurende dit 
tijdperk, voor korteren of langeren tijd, ver
antwoordelijk zijn geweest voor de behar
tiging van de geestelijke en stoffelijke 
belangen van zoovele militairen, die zich 
verbonden hebben om in het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger hun dagtaak 
te volbrengen. 

Vierentwintig jaren g~leden bezocht ik dit 
tehuis voor het eerst, in den tijd toen het 
onder leiding stond van de Adjudants Taat, 
die later overgeplaatst werden naar Neder
land. Zij en vele andere officieren na hen, 
hebben in dit tehuis steeds een atmosfeer 
weten te scheppen, waarin de militairen na 
volbrachten dienst zich thuis gevoelden en 
waar hun een behoorlijke gelegenheid tot 
recreatie werd geboden. 

Met vriendelijke zorg hebben de vrouwen 
van de officieren-beheerders als huismoe
ders steeds uitgezien naar mogelijkheden om 
op de beste en doeltreffendste wijze den 
tehuisbezoekers veel te vergoeden van het 
gemis aan huiselijk verkeer, het gemis van 

DE BRIEF NAAR BUIS. 

Het is bekend van generaal Van Heutsz dat 
onder een ruwen bolster een nobel hart voor 
zijn jongens klopte. Een van zijn ,,speciali
teiten" was te zorgen voor het contact tus
schen zijn soldaten en ,,thuis". 

,,Hoe lang is het geleden dat je het laatst 
naar je ouders hebt geschreven ?" aldus zijn 
vraag aan een van de soldaten. 

De aangesprokene keek in de lucht en 
begon te rekenen. 

,,Als het zoo lang geleden is, dat je het 
moet gaan uitrekenen, is het een hemelter
gend schandaal ! Hoe lang ?" 

Het was zes maanden geleden. 

het kruis, de plaats der rust en bevrijding. 
Glorie zij Jezus ! Hij lee£t en vergeeft. 

Onze harten waren vol van dank voor 
deze wonderbare overwinning. 

M.M. B. 

OOGLIJDERS-HOSPITAAL. 

Mevrouw De Groot leidde bij gelegenheid 
van dit bezoek een Opdrachtsdienst in het 
Ooglijders-Hospitaal. Des Zondagsmiddags 
was de zaal geheel gevuld en zou mevrouw 
De Groot het kindje van onzen Djoeroe
toelis opdragen. Het was een liefelijk tafe- · 
reeltje, toen mevrouw het kindje van 
de moeder overnam en het aan God 
wijdde. Het draagt den mooien naam van 
Rahinati (vrede)! Tezamen werd gezongen: 
,,Toen moeders haar kind'ren eens brachten 
tot den Reiland." Ook het zangkoor gaf zijn 
medewerking in deze bijeenkomst. Naar aan
leiding van de woorden : ,,En het Kindeke 

den vriendenkring in het vaderland, en 
getracht om op die wijze een invloed ten 
goede uit te oefenen. 

Een woord van dank aan al de militaire 
autoriteiten, die steeds weer blijk gaven van 
hun belangstelling in het tehuis en die er 
toe medegewerkt hebben om door geldelijken 
steun dit tehuis in stand te houden, mag niet 
achterwege blijven. 

De tegenwoordige beheerder van het 
tehuis, Kapitein Voogt, heeft met het organi
seeren van qit herdenkingsfeest een goed 
werk verricht, omdat daarmede bekendheid 
wordt gegeven aan het werk, dat in al deze 
jaren is geschied. Het tehuis mag zich nog 
steeds in ruime mate verheugen in aller 
sympathie, hetgeen mede blijkt uit de ver
schillende artikelen van autoriteiten en van 
bevriende vereenigingen, alsook van oud
bezoekers, welke u opgenomen vindt in het 
Jubileumnummer, dat werd uitgegeven. 

Moge Gods zegen voortdurend rusten op 
dit belangrijk en zegenrijk werk en moge 
God de officieren bekrachtigeq om voort te 
gaan, met veel lie£de en geduld, om aan de 
bezoekers en bewoners van het tehuis te zijn 
tot een tijdelijken en hovenal ook tot een 
eeuwigen zegen. 

De generaal : ,,Je zorgt dat ik morgen
ochtend een brief voor je ouders heh." 

Den volgenden dag. 
Generaal Van Heutsz: ,,Ik heh geen brief 

van je gehad, hoe · komt dat ?" 
,,Ik heh geen tijd gehad, generaal." 
,,Geen tijd? ? ? ! ! ! " 
,,Dadelijk nadat we in bivak waren ge

komen, moest ik op patrouille en ik ben 
vannacht om vier uur thuis gekomen. Om 
half zes was het opstaan en uitrukken." 

,,Zoo, en wou jij beweren dat je in ander
half uur geen brief naar je ouders kunt 
schrijven ? !" 

Overgenomen uit het 

,,Nieuws v.d. Dag", 24-1-'37. 
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wies op' ', gaf mevrouw De Groot ons enkele 
mooie zegenende gedachten mee. Vier zielen 
zochten den Heer. 

A. c. 

EEN OFFICIERSSAMENKOMST. 

Tijdens zijn bezoek aan Oengaran en Sema 
rang leidde de Kommandant ook een bijeen
komst voor de officieren in de zaal van 
Semarang I. Een veertigtal was bij elkaar 
gekomen, waaronder tot onze vreugde ook 
Lt. Kolonel Brouwer was. Duidelijk en een
voudig liet de Kommandant aan de hand van 
zijn bijbelonderwerp nogeens onze roeping 
zien en deed hij ons God opnieuw aanschou
wen. Het onderwerp was verdeeld in twee 
gedeelten en bracht een bijzonderen zegen 
tot ons hart. De nabidstond droeg een zeer 
intiem karakter. Versterk:t en verkwik\ 
keerden wij na dezen zegenrijken morgen 
terug tot ons werk. Ook het zingen der 
liederen was een bemoediging. 

SEMARANG I. 

Op Goeden Vrijdag hadden wij 's morgens 
een Hollandsche samenkomst, waarin een 
geest van ontroering zich meester maakte 
van allen, die daar neerzaten en in gedachten 
de sprekers volgden in hun beschrijving van 
het lijden van Christus. Stilte buiten en 
stllte binnen; heilige oogenblikken werden 
doorleefd. Christus werd meer een werke
lijkheid voor ons. Lt. Kolonel Brouwer voer
de ons in gedachten heen ver, ver voorbij at 
het lijden van den Reiland naar de vreugde. 
die Hem was voorgesteld, n.l. onze verlossing. 
Dit hield de Heer voor oogen en dit was wat 
Hem ertoe drong om smaadheid en vergui
zing te verdragen, opdat door Zijn zoendood 
afgedwaalde zonen en dochteren zouden 
worden weergebracht tot het hart van den 
Vader. 

Enkele schoone liederen werden tusschen 
de toespraken in gezongen, en daarna sprak 
Majoor Gerth naar aanleiding van den tekst : 
,,Hij was veracht, en wij hebben Hem niet 
geacht". Hoe dichtbij gevoelden wij de tegen
woordigheid des Heeren in die gezegend& 

's Avonds leidden de korpsofficieren den 
Maleischen dienst, waaraan een groot aantal 
menschen deelnam. De geheele dag was er 
eyn van grooten zegen. 

1907 - 1937. 

M ET veel genoegen wil ik van de 
mij door den beheerder van 

het jubileerende militair tehuis op 
Kramat geboden gelegenheid gebruik 
maken, om in dit nummer blijk te 
geven van mijne waardeering voor 
deze zoo nuttige instelling van het 
Leger des Heils. 

Nuttig vooral, omdat zij den jongen 
mannen in ons Leger buiten de dien
sturen de mogelijkheid opent hun 
vrijen tijd op gepaste wijze in eene 
huiselijke sfeer door te brengen, maar 
niet minder ook vanwege de nette 
logeergelegenheid, welke zij aan de 
gehuwde doortrekkende militairen 
biedt. 

Het is een verblijdend verschijnsel, 
dat het bezoek in het tehuis steeds 
toeneemt, een bewijs, dat door de 
militairen de goede zorgen van den 
beheerder en <liens echtgenoote wor
den op prijs gesteld ; terwijl het voor 
de regeering aangenaam is ook hier
uit te kunnen ontwaren, dat de gou
vernementssuhsidies voor de tehuizen 
wel hesteed zijn en dat de militairen 
het inderdaad op prijs stellen aan 
minderwaardige amusementsgelegen
heden te worden onttrokken. 

Bij de gelukwenschen met <lit jubi
leum, voeg ik de mijne en ik spreek 
daarbij de hoop uit, dat Kapitein en 
mevrouw Voogt nog langen tijd in dit 
Tehuis zullen mogen werkzaam zijn, 
tot hell van onze militairen en tot 
bloei van deze mooie instelling. 

Plaatselijk Commandant. 
S. Tu Ip 



MEI 1937 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIBR. 

Bevorderingen : 
Tot Brigadier : 

Majoor F. W. L. Hiorth* 
H. Loois* 
B. Meyer* 

,, 
,, 

Henry W. Mapp 
Chef v.d. Sta£. 

Tot Majoor: 
Adjudant V. Midtbo* 

Overplaatsingen : 
Kapitein Chr. Kappers, naar het Hoofd-

kwartier. 
J{apitein E. Sapart, n aar Semarang I (ass.). 
Kapitein A. Zitter, naar Oengaran. 
Luitenant A . A . Hoetadjoeloe, naar Boe-

gangan. 
Luitenant I. van der Made, naar Batavia, 

meisjeshuis. 
Kdt. Luitenant I. Hendrik, naar Soerabaia 

III. 
Kdt. Luitenant Karsih, naar Poerworedjo. 
K dt. Luitenant J . J. Simandjoentak, naar 

Padang (ass.). 

Bandoeng, 1 Mei 1937. 

J. W. de Groot, 
Commissioner. 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

Majoor Bertha Neddermeyer. 

Z OOALS de Chef-Secretaris in zijn aan
teekeningen de vorige maand reeds 

meldde, is Majoor Bertha Neddermeyer, die 
na haar Europeesch verlof om gezondheids
redenen niet naar Ned. Indie kon terug
keeren, vanuit Berlijn bevorderd tot Heer
lijkheid. De Duitsche Strijdkreet geeft ons 
enkele bijzonderheden, die wij aan haar 
makkers en vrienden doorgeven. 

De Majoor had een diensttijd van 24 jaar 
:a.ls Heilsofficier achter zich. De eerstc jaren 
werden doorgebracht als korpsofficier o.a. in 
Berlijn, Wiesbaden, Keulen, Dresden, etc. 
Daarop volgde een periode als Divisie
,J ongelieden-Secretaresse in de Leipziger, Es
sener en Keulen-Divisie. 

Toen kwam de roepstem voor het Zen
<iingsveld en in 1928 vertrok zij naar Java. 
Het grootste gedeelte van haar dienstperiode 
in deze Gewesten bracht zij door op het 
lioofdkwartier, eerst voor het Jeugdwerk en 
later op het Statistiek-ciepartement. Ook in 
het Kinderhuis te Medan heeft zij haar 
krachten korten tijd gegeven. 

In 1935 ging de Majoor met Europeesch 
verlof en had de groote vreugde haar ouders 
nog te ontmoeten, die haar kort na aankomst 
beiden ontvielen, niet vermoedend, dat zij
zelve zoo spoedig de roepstem van den 
Meester zou volgen. Hoewel zij niet ziek was 
en haar arbeid in het Handels-Departement 
te Berlijn trouw vervulde, was haar gezond
heidstoestand toch van dien aard, dat haar 
krachten afnamen. Na een korte ongesteld
heid, waarvan de laatste week in het :zieken
huis werd doorgebracht, ging zij heen in 
vollen vrede om de kroon des levens te ont
vangen. Haar leven was velen tot zegen ! 
Moge God haar familie en vrienden troosten 
en steunen ! 

HET LEVEN! 
Het leven is een krijgsbanier, 

Door goede en kwade dagen, 
Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier. 

Kloekmoedig voorwaarts dragen. 

Het leven is ......... geen vrede alhier, 
Geen wapenstilstand vragen : 

Het !even is: de Kruisbanier 
Tot in Gods handen dragen ! 

Guido Gezelle. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

~· 
Mei 1937. 
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,,Maar de Trooster, de Heilige 
Geest, .. .... Die zal u alles leeren, 
en zal u indachtig maken alles, 
wat Ik u gezegd heh." Joh. 14 : 26. 

De Generaal. 

Het ,,welkom thuis" van de Generaal is 
gevierd in een groote demonstratie, gegeven 
in de ,,Westminster Hall". Uit een brief, 
dien de Komman dant ontving van Adjudant 
Hansen, vernemen wij, d at een aantal offi
cieren gekleed in de witte uniform en 
Javaansche kleeding van deze eilanden, 
tezamen met een groep officieren in Britsch
Indisch costuum, een eerewacht vormden 
aan beide zijden van het platform. Er werd 
een zeer interessant programma afgewerkt en 
de Generaal vertelde aan de schare over de 
wonderbare tijden, die zij ook hier in Ned.
Indie beleefd had. 

De Kommandant. 

Onze Leider verliet Bandoeng ongeveer 
10 dagen geleden rvoor de Oostkust van 
Sumatra, waar hij den arbeid geinspecteerd 
heeft en vele zaken in verband met het in 
aanbouw zijnde Kinderhuis had te regelen. 
Hij is juist in Bandoeng teruggekeerd en 
vol over de gezegende samenkomsten, die 
hij mocht leiden op de leprozen-kolonie te 
Poeloe si Tjanang en in Medan L Ook vond 
de Kommandant nog tijd voor een officiers-

samenkomst met onze makkers aldaar, 
terwijl hij tevens een bezoek bracht aan 
Siantar. 

Bezoek aan de Minahassa. 

De Kommandant heeft besloten, dat 
schrijver dezer Aanteekeningen een bezoek 
zal brengen aan Ambon en onze korpsen 
in qe Minahassa, teneinde daar de inspecties 
te houden en onze makkers, die zoover var. 
hun kameraden af zijn, te ontmoeten. 

Aangezien dit de eerste maal is, dat ik 
het voorrecht zal hebben dat gedeelte van 
onzen Archipel te bezoeken, is deze op
dracht mij een aangename taak. Vooral zie 
ik met verlangen uit naar een ontmoeting 
met onze strijdmachten op deze eilanden 
en de bijeenkomsten, die wij tezamen zullen 
hebben. 

Belangrijke veranderingen. 

De Kommandant ontving een telegram van 
de Generaal, waarin gemeld werd, dat op 
het Internationaal Hoofdkwartier belang
rijke veranderingen zullen plaatshebben. In 
een volgend nummer hopen wij hier meer 
over te vertellen. 

LAND DAG 
OP HEMELVAARTSDAG 6 MEI 

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

aaraa ve on e is een bijzondere 

JEUGD DEMONSTRATIE. 

De bijeenkomsten zullen geleid worden door 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 
bijgestaan door den Hoofdkwartierstaf en een groot 
aantal officieren van Bandoeng en Omstreken. 

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

Ververschingen op bet terrein verkrijgbaar. 

Lt. KOLONEL LEBBINK LEIDT 
gezegende samenkomsten in 

Batavia I en Bandoeng I 
Op Goeden Vrijdag, leidde Lt. Kolonel 

Lebbink in Batavia I de bijeenkomsten. Wel 
was het even een teleurstelling, dat mevrouw 
Lebbink niet was meegekomen, maar dit 
nam niets van den zegen weg, welke ons 
door God was bereid. 

Het deed ons goed in gedachten te zijn 
bij Jezus, in Zijn strijd en lijden, en in de 
liefde, die Hij op Golgotha ten toon spreidde. 
Het ,,heden zult gij met Mij in het Paradijs 
zijn", was de overdenking voor den morgen
dienst. Een woord, dat den meest hopelooze 
moed geeft, en geloof schenkt in Gods on
eindige liefde. 

's Avonds werd een Zangdienst gehouden. 
De Kolonel las enkele profetieen en de 
geschiedenis van het lij den en sterven van 
onzen Reiland voor, en dit gelezene werd 
onderbroken door het zingen van toepasse
lijke liederen. Deze liederen, waarvan de 
woorden reeds zoo veelzeggend zijn, werden 
door het zangkoortje gevoelvol gezongen. 
Dit alles en ook het slotwoord van den 
Kolonel, liet niet na een zegen te schenken 
aan aller hart. 

* ** 
le Paaschdag. Brigadier Meijer heeft de 

leiding. Met kracht en geestdrift, brengt hij 
ons het heerlijk Evangelie der <;>pstanding. 

Hij noemt de Opstanding, een openbaring 
van ,,Macht, Leven en Liefde." Deze drie 
dingen brengen een totalen ommekeer in het 
!even van ieder, die met Christus wordt op
gewekt. 

Voor de avondbijeenkomst, was het woord 
,,De Heere is waarlijk opgestaan" een leven
wekkende boodschap voor den onbekeerde. 
Christus leeft, en ,,een iegelijk :die in Hem 
gelooft zal !even al ware hij ook gestorven." 
Halleluja ! ! Dit woord vond naklank in 
veler hart. 

BANDOENG L 

Op den eersten Paaschdag was de Kolonel 
in Bandoeng I. Een flinke schare was opge
'k:omen en de blijde Paaschboodschap was als 
een zonnestraal na de lijdensweken, die den 
laatsten tijd onze gedachten hadden bezig ge
houden. De boodschap van den Kolonel was 
frisch en eenvoudig, en kwam rechtstreeks 
tot het hart. Ook des avonds was een aardige 
schare bijeen. Blijde getuigenissen, ouder
wetsche koren en liederen en het woord uit 
den bijbel verkwikten het hart en deden 
den zondaar heel duidelijk zien, hoe een 
levende Christus in staat is een ieder te hel
pen, die in berouw tot Hem komt. 

7 

A djudant en mevrouw Hansen, die een 
zeer goed en prettig verlof h ebben door 
gebracht in Den emarke n en Engeland, 
hopen op 13 Mei wederom op Java te arri
veeren met het s .s . ,,Sibajak. Wij heet.en 
hen hartelijk welkom ! 

Van Kapiteine van Lith, die wegens 
bijzondere omstandigheden met spoedverlof 
naar Holland vertrok, ontvingen wij bericht, 
dat zij tot dusver een voorspoedige reis had. 
Kapiteine Kappers, die haar plaats op het 
Hoofdkwartier heeft ingenomen, is bezig 
zich in haar nieuwen arbeid in te werken. 

Met verlot 
Als deze aanteekeningen gelezen worden, 

zullen Majoor en mevrouw Johansson met 
hun beide kinderen reeds op weg zijn naar 
Europa. De Majoor ziet uit naar het Congres 
te Zweden, dat gedurende den komenden 
zomer zal gehouden worden. Moge Gods 
zegen met hen gaan en mogen :zij een nuttig 
en prettig verlof hebben in Zweden en Hol
land. Mevrouw Johansson hoopt in Holland 
- haar vaderland - haar geliefden weer te 
zien. 

Wat later in Mei hopen Brigadier en me
vrouw Strandlund met Brita en Sune even
eens naar Zweden te vertrekken. Met groot 
verlangen zien zij uit naar de onmoeting met 
familie en vrienden. Wij vertrouwen, dat de 
verandering van klimaat hen allen goed zal 
doen, in het bijzonder mevrouw Strandlund 
en Sune, die den laatsten tijd minder wel 
waren. 

Wij danken de hierboven genoemde mak
kers voor den arbeid door hen verricht en 
bidden, dat de Heer hen in goede gezond
heid en klaar voor den strijd, weer tot ons 
terug zal brengen om hun werk te her
vatten~ 

Landdag. 
De bevoorrechten onder onze lezers, die 

in Bandoeng en omstreken wonen, kunnen 
alvast hun plannen maken om op Hemel
vaartsdag met ons op te gaan naar Berg en 
Dal. Dit mooie plekje is ons welwillend ten 
gebruike afgestaan en wij zijn er zeker 
van, dat het een gezegenden zoowel als aan
genamen dag zal worden. Kommandant en 
mevrouw De Groot zullen de bijeenkomsten 
leiden. Maak Uw schikkingen om met Uw 
gezin dien dag met het Leger des Hells door 
te brengen op Tjioemboeloeit. Voor verdere 
bijzonderheden verwijzen wij naar plaatse
lijke aankondigingen. 

Envoy en mevrouw Van Agteren hebben 
tijdelijk het bevel op zich genomen van het 
Militair-tehuis in Bandoeng, totdat de Kom
mandant in staat is officieren voor dien post 
aan te stellen. Het is een vreugde deze mak
kers bereid te vinden om te assisteeren, waar 
zulks noodig is. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Wij zijn blij te kunnen melden, dat het 

bijeenbrengen van gelden voor onze jaarlijk
sche Aanvrage goed gaat. 

De Kommandant ontvangt vele brieven, 
waarin onze makkers melden, dat bijna in 
alle districten met welslagen wordt gewerkt. 
Het is nog te vroeg om reeds te kunnen 
melden, dat sommigen hun doelwit bereikten, 
toch zijn er enkelen, die bijna klaar zijn -
en nu reeds juichen over de overwinning. 
Ongetwijfeld zal de volgende Strijdkreet 
melding maken van velen, die hun doelwit 
overtroffen. God zegene onze kameraden, 
die hun krachten aan dit werk geven ! 

Bevorderingen. 

Wederom zijn er enkele makkers, die wij 
kunnen gelukwenschen met hun bevordering. 
Het zijn : de Brigadiers Hiorth, Loois en 

Meyer en Majoor MidtbO. Moge de Heer hen 
helpen meer dan ooit in de toekomst mede te 
arbeiden aan de uitbreiding van Zijn 
koninkrijk ! 

Hartelijk ge[eliciteerd ! 
In het gezin van de Kapiteins ter Telgte 

heeft een zoon zijn int rede gedaan, terwijl 
de Kapiteins Luitjes een dochter mochten 
verwelkomen. 

Ook de Adjudants Sariman verblijden 
zich over de geboorte van een dochter. In 
Midden--Celebes arriveerde Mesak Roengka 
in het gezin van de Adjudants Roengka. 

De Heer zegene al deze kleinen alsook de 
ouders ! 
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JUBILEUM-VIERING 

MILITAIR TEHUIS 

BATAVIA. 

ONDER LEIDING VAN 

KOMMANDANT EN M'E V R 0 U W DE GR 0 O_T. 

O p W oensdag 21 April 1937 werd in het 
militair tehuis van het Leger des Hells, 

gelegen aan Kramat, no. 18 te Batavia-Cen
trum, een jubileumavond gehouden in ver
band met het dertigjarig bestaan van het 
tehuis. 

Het gebouw was op eenvoudige doch keu
rige wijze geillumineerd en het cijfer 30 
prijkte in vollen gloed op den gevel, terwijl 
in de lokalen van het gebouw vele bloem
stukken getuigden van belangstelling aller
wegen voor cl.it gebeuren. 

Zeer velen hadden gehoor gegeven aan de 
uitnoodiging om dezen feestavond bij te 
wonen ; onder de autoriteiten merkten wij 
op generaal-majoor A. G. van Tricht, com
mandant der lste divisie, de resident van 
Batavia, Mr. H. Fieves de Malines van Gin
kel, de burgemeester van Batavia, Ir. E. A. 
Voorneman, de plaatselijk militair comman
dant, luitenant-kolonel S. Tulp en den adju
dant van den commandant der zeemacht, 
luitenant ter zee der le klasse F. J. E. Krips. 

Precies 7 uur werd cl.it feestelijk bijeenzijn 

EEN DAG MET DE GEZINSBONDEN VAN 
SEMARANG OP KRENGSENG. 

M ET groote verwachting was door de 
zusters van beide afdeelingen van den 

Gezinsbond uitgezien naar Dinsdag 16 Maart, 
den <lag van ons uitstapje. Met een groote 
autobus en vijf austinettes ging het onder 
gunstig weer naar Krengseng, waar Envoy 
en mevrouw Oey alle dingen bereid hadden. 

Over den straatweg ging het prachtig, 
doch de weg naar de onderneming was door 
de vele regens bijna onbegaanbaar, wat 
aanleiding gaf tot menig ,,avontuur". Heel 
wat overredingskracht van den Envoy was 
er toe noodig de demmo-chauffeurs er toe 
te krijgen den tocht te wagen, de zusters 
waren echter reeds te voet den weg begon
nen. Bij de fabriek aangeland wilden sommi
gen al dadelijk beginnen den inwendigen 
mensch te versterken, <loch_ het einddoel was 
nog niet bereikt en daarom ging het eerst 
verder langs sawahpaadjes, over bruggetjes, 
langs rijpe rijstvelden tot • onder een reus
achtigen waringin, waar de banken en mat
ten door vriendelijke zorg daar gebracht, 
tot uitrusten noodden. Naar aanleiding van 
den tekst: 

,,Ziet, Ik zeg u, heft uwe oogen op en 
aanschouwt de landen, want ze zijn alreede 
wit om te oogsten. En die maait ontvangt 
loon." 

hield de Envoy eerst een toespraak tot 
de zusters ; daarna noodigde hij alien uit aan 
den padi-oogst deel te nemen. Ieder kreeg 
een tjaping (driekanten hoed van contar
bladen gemaakt) en een ani-ani (snijmesje). 
De mandoer onderrichtte ons, hoe wij moes
ten doen, om het meeste succes te hebben 
en in den kortst mogelijken tijd den groot
sten bundel aren te verzamelen. Toen togen 
wij alien aan het werk, ieder op het haar 
aangewezen deel. Enkele officieren, mevrouw 
Dr. Pilon en de schoondochter van de 
Envoys deden dapper mee. Wat waren we 
ijverig ! Wat een hilariteit als de bossen 
vergeleken werden ! 't Was warm werk ! 

Dan ging het fluitje als teeken, dat het 
maaien afgeloopen was. Zorgvuldig werden 
de bossen samengebonden en op de matten 
uitgespreid. De Javaansche vrouwen deden 
het rustig, doch de Chineesche dames had
den heel wat te vertellen ! Onze gastheer 
keek met groot genoegen naar al die bedrij
vigheid. De opzichter riep alie rijen af, 
acht-negende moest naar de Schuur, een 
negende werd den maaisters toegewezen. Wat 
een trots! 

De nieuw aangekomen militairen word.en hartelijk verw'elkomd! 

geopend door het gemeenschappelijk zingen 
van het lied : ,,Ik wil de kruisvaan dragen," 
onder leiding van Brigadier Strandlund, 
Geestelijk Adviseur van onze Militair te
huizen in N. I., waarna luitenant-kolonel G. 
Lebbink voorging in het gebed. 

Komrnandant De Groot, speciaal voor deze 
gelegenheid overgekomen uit Bandoeng, 
hierop het woord nemende, sprak er zijn 
vreugde over uit, dat het Leger des Heils 
thans gedurende dertig jaren onverdroten 
heeft mogen arbeiden in dit tehuis, om aan 
de miltairen die hulp en steun te geven, 
waaraan zij, vooral vroeger, maar ook thans 
zoozeer behoefte hebben. De Kommandant 
sprak hierbij zijn hartelijke waardeering uit 
voor de wijze waarop irnmer de regeering, 
waar mogelijk, dezen arbeid heeft gesteund. 
Alie aanwezigen, die door hun opkomst blijk 
gaven van hun persoonlijke belangstelling, 
heette hij hartelijk welkom. 

Generaal-majoor Van Tricht sprak daarna 
een woord van waardeering voor het werk 
van het Leger des Hells in het algemeen en 

den arbeid van het militair tehuis in het 
bijzonder. Voor dezen arbeid bracht ZHEG. 
gaarne alle hulde en refereerde daarbij gaar
ne aan den brief van Zijne Excellentie den 
Legercommandant (zie pag 1). Bij deze woor
den van hulde, die, zooals de divisie-conunan
dant zeide, de meening van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger weergeven, 
voegde hij gaarne zijn persoonlijke geluk
wenschen. 

Resident Van Ginkel gewaagde van de 
waardeering van het civiel bestuur voor den 
arbeid door het Leger verricht in de mili
tair tehuizen. In het bijzonder wees hij op 
het te waardeeren feit, dat het vroeger veel
vuldig voorkomende treur'ige beeld van den 
dronken militair, thans gelukkig van de 
straten verdwenen is. Dat zulks thans een 
feit is en dat een hooger peil bereikt wordt 
onder de militairen, is zeker mede het ge
volg van den vruchtbaren arbeid in de mili
tair tehuizen. 

Luitenant-kolonel Tulp, plaatselijk militair 
commandant van Batavia, als zoodanig uiter-
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Toen vonden wij der: • maaltijd gereed. Er 
waren allerlei heerlijkheden, die wij ons 
goed lieten smaken, evenals de vruchten ! 
Op Javaansche wijze werd het voedsel ge
bruikt, wat <lien dag de vreugde verhoogde. 

Hierop volgde een tocht naar de ,,bron", 
bekend als de ,,bron van Samaria". Vroeger 
kwamen vele menschen hier genezing zoe
ken en geluk. Hiervan getuigden nog de vele 
beelden en offerschalen, waarop wierook 
werd ge'brand. Dat alles was nu wegge
ruimd, <loch de bron met haar helder zuiver 
water was gebleven. Dit gaf den Envoy 
aanleiding •tot onze zusters te spreken over 
de bron van het Levende Water, waar'bij 
Christus vergeleken wordt. Een woord, dat 
juist hier ruimen ingang vond. 

Toen ging het terug naar onze rustplaats, 
doch - we waren uit en ibesloten nog een 
wandeling te maken naar het strand. Onze 
chauffeurs, die dien dag meegenoten hadden, 
zaten spoedig achter het stuur en brachten 
ons tot het strand, terwijl de weg ons langs 
de gouden rijstvelden voerde naar de Zee. 
Het was een verkwikking de golven om de 
voeten te laten spoelen. Aan den overkant 
van een bepaald punt was de hut van een 
kluizenaar en enkele dapperen waadden door 
een klein riviertje om er te komen. Natuur
lijk was cl.it een interessant bezoekje, ofschoon 
de hut leeg was. 

Het was een fijne dag en de stemming van 
begin tot einde uitstekend. Menig gesprek 
werd gevoerd, dat ons nader bracht tot 

elkander. Wij namen prettige herinneringen 
mee aan de gastvrijheid van Envoy en 
mevrouw Oey. Door de toespraken had de 
Envoy ons gei:nspireerd tot een hooger 
levensdoel en met nieuwe bezieling trokken 
wij huiswaarts. Zoo is deze zonnige, mooie 
dag verloopen ! 

~~ 

~ KOMENDE GEBEURTENISSEN. l 
~~ 

De Kommandant. 

1-3 Mei Tarakan. 
6 ,, Bandoeng, Landdag. 
8 ,, Bandoeng, officierssamenkomst. 

16 Bandoeng II. 
20 ,, Bandoeng I. 

Mevrouw De Groot. 
Vergezeld van Majoor Barbier. 

1 en 2 Mei Batavia I en II. 

Lt. Kolonel 

26-29 April 
D. S. Ridsdel. 

5-12 Mei 
18-20 Mei 

Brigadier Hiorth. 

Poerworedjo. 

Makassar. 
Menado 
Amboina 

2 Mei 
6 
8 

Djokja (Hemelvaartsdag). 
Bendosari (Opening). 

9 
14 
16 
21 
22-23 
26-27 

,, Krengseng (Altaardienst). 
Rogomoelio. 
Magelang. 
Sapoeran. 

,, Poerwonegoro. 
,, • Blitar. 

VISSER - BANDOENG. 

MEI 1937 

aard veel te doen hebbende met de soldaten, 
zoowel in als buiten den dienst, bracht in 
zijn toespraak tot de militairen en andere 
aanwezigen in het bijzonder onder het oog, 
de kansen en gelegenheden die er thans zijn 
voor den goed willenden soldaat. Als voor
beeld ter ·bereiking van hun doel, stelde hij 
hun voor de beheerders van het tehuis, 
Kapitein en mevrouw Voogt, die met ijver 
en toewijding hun taak vervullen, moeilijk
heden opruimen, volharden en de overwin
ning behalen. Hierna ging de overste over 
tot het uitreiken van de prijzen aan de 
winnaars in de wedstrijden, welke in het 
tehuis gedurende deze jubileumdagen zijn 
gehouden. Er waren een groot aantal mooie 
prijzen beschikbaar, die dankbaar in ont
vangst genomen werden. Nadat al de prijzen 
waren uitgedeeld aan de rechthebbenden, 
werd op voorstel van den overste, een 
driewerf ,,hoera" uitgebracht op de beheer
ders, Kapitein en mevrouw Voogt. 

Hierna werd het woord gevoerd · door den 
burgermeester, die o.m. zeide, zich heel wel 
te realiseeren, <lat op den gemeenteraad en 
op hem als burgervader de plicht rust om 
niet alleen voor de stoffelijke, maar ook voor 
de geestelijke, de moreele tbelangen van de 
gemeentenaren op te komen. Met dankbaar
heid gewaagt spreker dan van de wijze 
waarop een groot deel van die taak door 
particuliere organisaties, waaronder ook het 
Leger des Hells, is overgenomen, en door 
deze organisatie in Batavia gezorgd wordt 
voor de moreele belangen van een belangrijk 
deel der gemeentenaren, n.l. voor de mili
tairen. Het bleek, dat de burgemeester vrij 

dikwijls langs het tehuis reed en altijd den 
indruk meenam, dat het er gezellig, rustig 
en huiselijk was voor de jongens. Natuurlijk 
werd de burgemeester hierop door den 
Komrnandant uitgenoodigd om niet voorbij 
te rijden, maar om zoo maar eens te komen 
binnenloopen om een koelen dronk te halen. 

Een vertegenwoordiger van de Internatio
nale Orde der Goede Tempelieren, de heer 
Sonnenberg, voerde hierop het woord en 
sprak woorden van lof, als drank- en opium
bestrijder, voor het feit, dat onze Organi-
at"e geheelonthouding in haar vaan voert. 

Spreker is van meening, dat door den arbeid 
van het Leger des Hells in de militaire 
tehuizen, grootelijks wordt medegewerkt aan 
de paraatheid van den soldaat. 

Hierop werd een korte pauze gehouden,. 
waarin gemusiceerd werd en een koele dronk 
werd aangeboden. 

Na de pauze werd het woord gevoerd door 
sergeant-majoor Th. Meijer, namens de be
zoekers en gasten van het tehuis. Als blijk 
van waardeering hood hij namens deze 
het tehuis een nieuwe electrische klok 
aan, welke door den beheerder dank
baar werd aangenomen. Voorts sprak de 
heer Meijer nog als vertegenwoordiger van 
de onderofficieren-vereeniging ,,Ons Aller 
Belang" en bracht als zoodanig de beste 
wenschen over voor het voortbestaan van het. 
tehuis. 

De heer Van Baalen, lid van den Volksraad,. 
sprak hierop nog een kort woord, als oud 
vriend van het tehuis en vele beheerders. 
In herinnering werd gebracht onder welke 
moeilijkheden vroeger soms de beheerders. 
hun arbeid hebben moeten verrichten ; so~
migen van deze zijn reeds niet meer met ons, 
maar de vruchten van hun arbeid worden. 
nog heden ten dage gevonden. 

Kapitein Voogt, beheerder van het tehuis, 
bracht hierop dank voor al de vriendelijkheid 
en de belangstelling dezen avond betoond 
en sprak zijn verlangen uit om in getrouw
heid, stilletjes achter Jezus gaande, de hem 
opgedragen taak te vervullen en een zegen 
te zijn voor ieder militair, die in het tehuis. 
komt. 

Op verzoek van Kommandant De Groot 
werd hierop staande het Wilhelmus gezon
gen. Pl~chtig, gedragen klonken de tonen van 
dit schoone lied door het tehuis. 

Met dankgebed werd dit feestelijk bijeen
zijn hierop, voor zoover betreft het officieele 
gedeelte, door den Kommandant gesloten. 
Nog lang bleven echter de militairen genoe
gelijk samen in ,,hun" tehuis. 

Een woord van dank aan allen die hebben, 
medegewerkt om dit jubileum te doen slagen. 
is hier zeker op zijn plaats. 

D.R. 
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