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op Vrijdag, 17 September, had 
·onder bijzonder groote belangstelling, 
zoowel van de zijde der betrokken 
autoriteiten als van het publiek en 
den eigen kring, de opening plaats 
van het Tehuis voor Zee- en Land
macht aan Embong Malang te Soera
baja. Uit he-t Soerabajaasch Handels
blad nemen wij hier en daar wat over. 

voor Ned.-Oost-Indie: Javastraat 16, Bandoeng. 
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dat zijn dienstverband hem belet naar 
huis te gaan", zeide de kolonel. ,,Dan 
is het psychologisch moment aange
broken, dat het Leger des Heils <lien 
man steunt en hem behoedt voor het 
verkeerde pad" . Bij de gelukwenschen 
van den legercommandant, was het 
spreker een vreugde, zijn eigen feli
citatie toe te voegen. 

,,Wie het oude militair-tehuis op 
Lange Gatottan heeft gekend, kan de 
actieve leiding van het Leger des 
Heils niet anders dan gelu~wenschen 
met de verhuizing naar Embong Ma
lang. Het oude tehuis lag afgelegen 
in een onaanzienlijke straat, er moest 
met ruimte gewoekerd geworden, aan 
alle zijden was men door oude steenen 
bebouwing ingesloten, bij de nieuwe 
behuizing is alles in het tegendeel om
geslagen. Twee groote naast elkaar 
gelegen Indische heerenhuizen zijn 
thans tot een complex vereenigd; 

Het nicuwe tehuis aan Embong Malang. F oto .. F otax"' 

Met warm applaus werd de rede van 
Kolonel van Temmen begroet, waarop 
wethouder L ngkong naar het platform 
kwam om, namens den burgemeester 
van Soerabaja, de gelukwenschen over 
te brengen. Door ambtsbezigheden was 
ook zijn Hoog Edelachtbare verhinderd 
tegenwoordig te zijn. De heer Leng
kong zeide o.a. hoe het Leger des Heils 
der traditie getrouw de menschen op
zoekt en toen in Soerabaja de trek 
na~:r he+. zuiden van de stad ontstond, 
het Leger volgde. Hij sprak verder den 
wensch uit, dat <lit nieuwe tehuis voor 
velen als een oase zou zijn in de woes
tijn van het leven en dat de zegen des 
Allerhoogsten op het werk in <lit tehuis 
zou rusten. 

men ligt eenige minuten van het 
?artje der stad af, er is lucht en licht 
m overvloed en vooral ruimte. Als 
men binnenkomt wordt men onmid
dellijk geimponeerd door het uitge
strekte erf met de prachtige waringin 
en de twee diepliggende geheel ge
restaureerde huizen, waarvan het 
westelijke geheel tot logeergebouw is 
ingericht en het oostelijke voor recre
atiedoeleinden en vergaderingen is 
bestemd. 

Wie er waren. 
De officieele opening van het nieuwe 

tehuis vond gistermiddag om 5 uur 
plaats, onder groote belangstelling. 
De Gouverneur van Oost-Java was 
vertegenwoordigd door resident 
Wink I er, de burgemeester door 
wethouder L en g k on g. Voorts waren 
aanwezig kolonel Van Temme n , 
vertegenwoordiger van den legercom
mandant, overste Van Kn e g t en 
voor den vlootvoogd, majoor Ko p -
P e n voor den plaatselijk militair 
commandant, luitenant ter zee der 
lste klasse V a n d e n A r e n d voor 
den marine-commandant en majoor 

V a ,n L i n g e n. Ook beheerders van 
andere tehuizen waren gekomen o.m. 
de heer V e g t e r van 't Marine 
tehuis, de heer Steen wink e 1 van 
he.,t militair tehuis op den Reiniersz
boulevard en de heer D u s s e 1 d o r p 
van het Zeemanshuis op Perak. De 
zaal was verder geheel gevuld met 
soltlaten van het Leger des Heils, 
bezoekers en gasten van het tehuis 
en tal van particuliere belangstellen
den." Tot zoover de Pers. 

DE 

GASTEN 

P oto .. F o •ax·· 

Natuurlijk werd lrnet gezang be
gonnen. Ons Leger is een zingend 
Leger en ook nu bleek het gezang 
de passende sleutel, die de harten 
opende en een prettige, ongedwongen 
sfeer wist te soheppen. Bijna alle aan
wezigen, alhoewel eerst wat onwen
nig, deden een dappere paging om het 
in Legerkringen zoo bekende lied: 
,,Grijp toch de kansen door God u 
gegeven", mee te zing en. W ellicht 
heeft een enkel woord wortel gescho
ten in het hart van sommigen, die an
ders niet veel gedach.te aan ,,gods
dienst" geven. Wie zal de werking van 
Gods Geest kennen ? Hierop ging 
Lt. Kolonel Lebbink voor in gebed. 

Nu komt allereerst de Kommandant 
aan het woord om alle belangstellen
den welkom te heeten. In zijn toe
spraak memoreert hij o.a. het verschil 
tusschen den huidigen toestand en dien 
van 30 jaar geleden, toen het Leger 
des Heils zijn eerste Zeemanshuis in 
Soerabaja opende. Met dankbaarheid 
maakt de Kommandant gewag van de 
waardeering, welke onze Organisatie 
bij haar activiteit op dit gebied onder-

vindt en ondervonden heeft van Zijne 
Excellentie den Gouverneur-Generaal 
en de Commandanten der Land- en 
Zeemacht. Bijzonderen nadruk legde 
de Kommandant in zijn toespraak 
erop, dat het Leger des Heils niet 
sectarisch is. ,,God heeft allen lief !" 
riep hij uit, ,,en daarom moeten allen 
be .. :eikt warden met de boodschap van 
vrede en waarheid." Hierop geeft de 
Kommandant gaarne het woord aan 
de verschillende autoriteiten. 

Resident Winkler sprak namens Z.E. 
Gouverneur Van der Plas, die tot zijn 
leedwezen op het laatste oogenblik 
verhinderd was te komen. Hij bracht 
diens gelukwenschen over en sprak 
namens Z.E. de hoop uit, dat dit Tehuis 
niet alleen in een bestaande behoefte 
zou voorzien, doch dat dit ook zou 
groeien en bloeien tot in lengte van 
dagen. Zijn persoonlijke goede wen
schen voegde de Resident aan deze 
boodschap toe. 

Kolonel van Temmen kreeg nu als 
vertegenwoordiger van den Legercom
mandant het woord. Spreker zeide het 
een voorrecht te vinden, <lat hij als 
vertegenwoordiger gekozen was. Hij 
kende den arbeid van het Leger des 
Heils uit zijn 30-jarigen diensttijd en 
had hiervoor niets dan lof. Verd er 
zeide hij, dat een tehuis als wat nu 
geopend werd, niet slechts een plaats 
is, waar de ,,jongens" een kamer kun
nen krijgen, wat eten en drinken, doch 

DE 

KOMMANDANT 

DANKT 

KOLONEL 
VAN 

TEMMEN 

dat het als een rempla9ant van het 
ouderlijk huis kon beschouwd worden. 
,,Er komt voor elken jongen man een 
tijd, dat hij naar huis verlangt, doch 

De beheerders. 
Na de officieele toespraken, die door 

den Kommandant met een woord van 
dank werden beantwoord, riep de 
Kommandant Maj oor en mevrouw 
Hermes naar voren. Onze makkers 
stonden onder vaarwelorders en uit 
den aard der zaak, was hun woord 
dus een afscheidswoord. Een spontaan, 
langdurig applaus begroette mevrouw 
Hermes, toen zij naar voren trad om 
te spreken. Meer dan woorden sprak 
deze hartelijke ovatie voor den trou
wen, liefdevollen arbeid, dien zij al 
deze jaren onder de ,,jongens" verricht 
heeft. Als een moeder was zij voor hen 
geweest, niet slechts bij het zorgen voor 
hun stoffelijke nooden, doch ook in 
dieperen zin. Mevrouw Hermes sprak 
haar blijdschap uit over het mooie 
r.ieuwe huis, waar men ruimte en lucht 
had, doch bovenal hoopte zij , dat iets 

Fote " Fotax " 

beters nog dan dat door hen hier zou 
gevonden worden en dat zij de ge
sprekken van hart tot hart ov er de 

(zie pag. 2 kol. 1.) 
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Poto Fotax 

. . ........ . . n u nam de Kommandant het woord. 
(vervolg van pag. 1.) 

hoogere dingen des levens niet zouden 
vergeten. 

Ook Majoor Hermes kreeg gelegen
heid iets te zeggen. Als ,,vader" van 
het tehuis, was zijn taak een andere 
geweest en ofschoon op- en aanmer
kingen maken niet prettig was, toch 
was achter dit alles de liefde tot de 
ziel geweest van hen, die het tehuis 
bezochten. 

Nu nam de Kommandant nogmaals 
het woord om zijn blijdschap uit te 
spreken voor de sympathie bij deze 
opening betoond. Met een slotzang 
en dankgebed werd deze welgeslaagde 
middag besloten. Over den rondgang 
door het Huis, die daarop volgde, laten 
wij nog even het Soer. Handelsblad 
aan het woord. 

Rondgang. 
,,Hierna noodigde de Kommandant 

alle aanwezigen uit tot het nemen van 
een koelen dronk en tot een rondgang 
door de gebouwen. De koele dronk en 
de zelf gebakken cake liet men zich 
goed smaken; tijdens den rondgang 
hoorde men overal lof over <!e im·:ch
ting ; het geheel is in lichte kleuren 
geverfd en gecalcaried, waardoor alles 
een indruk van lichtheid en helderheid 
maakt. Ook de logeergelegenheden 
werden zeer geprezen. Uit een van de 
kamers klonken muziek en zang van 
zulk een goede kwaliteit, dat wij de 
marine met zulke artisten slechts 
kunnen feliciteeren en voorts hieruit 
konden concludeeren, <lat de jongens 
zich op hun gemak voelen in de knusse 
gezellige kamertjes. 

Voor het Leger des Heils in het al
gemeen en voor Majoor en mevrouw 
Hermes in het bijzonder was de ope
ning van het tehuis voor Zee- en 
Landmacht een hoogtepunt in hun 
Soerabaiaasche activiteit. 

HEBT GIJ ANDER E N ONRECHT 
AANG EDA AN? 

W ANNEER een Christen zijn naaste 
t t onrecht aandoet of tekort schiet in 
z1jn verplichtingen jegens hem, zal vrede, 
ware vrede, niet eerder zijn deel worden, 
alvorens hij zijn zonde eerst aan God en 
daarna ook aan den persoon tegenover wien 
hij misdeed, beleden heeft." 

Hoe is onze verhouding tegenover ande
ren ? W el mogen wij onszelf deze vraag stel
len ! De schrijver, die boven aangehaalde 
woorden neerschreef, zegt, dater geen werke
lijke vrede in het hart komt, voor en aleer 
wij het ,,goed gemaakt" hebben tegenover 
God en de menschen. Indien wij toch vrede 
hebben zonder aan deze voorwaarde te vol
doen, is <lit een teeken, <lat een slecht gewe
ten zich aangepast heeft bij de omstandig
heden en is dit niet meer een zuivere waar
demeter voor onze innerlijke gesteldheid. 

De zonde moet beleden worden tegenover 
God en de menschen. Dit is reeds een oude 
waarheid. W einigen zijn bereid het eerste te 
doen nog minder het laatste. Sommigen zijn 
er, die trachten vrede te vinden door aan de 
eerste voorwaarde te voldoen. Het kan echter 
zijn, <lat zulk een belijdenis hoegenaamd 
niets kost. Het aangedane onrecht te belij
den aan den persoon in kwestie zelf, kost 
dikwijls veel. 

Helaas, hoe licht wordt de zonde soms ge-

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

IOMMANDANT EN MEVRODW DE OROOT 
IN MAKASSAR 

Burgemeester H. F. Brune leidt den Kommandant in. 

Op 9 October had het lang verwachte 
bezoek aan Makassar plaats van Kom
mandant en mevrouw De Groot. Met 
groote verwachting was naar <lit be
zoek uitgezien, want een dergelijke 
gebeurtenis vindt niet dikwijls plaats. 

Des morgens bij aankomst van de 
boot was de assistent-resident t.b. 
H . K. Jacobs, aanwezig ter begroeting, 
terwijl de officieren en heilssoldaten 
van Makassar natuurlijk hun leiders 
een hartelijk welkom gaven. 

Des avonds had in de zaal der So
cie teit, ons vriendelijk ten gebruike 
afgestaan, de lezing plaats en werd 
de film, opgenomen tijdens het bezoek 
van de Generaal, vertoond. Gezien, dat 
vele ingezetenen van Makassar naar 
den Pasar Malem getrokken waren, 
mochten wij ons toch verheugen in een 
aardig aantal menschen, w.o. verschil
lende autoriteiten. Wij zagen o.m. 
resident H. ter Laag ; assistent-resident 
t.b. H. K. Jacobs en assistent-resident 
t.b. Chr. Monod de Froideville ; den 
president van den Raad van J ustitie, 
Mr. M. Mantz ; den gew. militair com
mandant M . Vooren en den officier 
van Gezondheid Dr. J. Scholte. 

Burgemeester H. F. Brune leidde 
den Kommandant bij het publiek in 
en zeide het zich een voorrecht te 
achten zich van deze taak te mogen 
kwijten, aangezien hij den Komman
dant reeds kende van vroegere ont
moetingen te Menado en Malang. 
Spreker vond het jammer, dat deze 
avond tezamen viel met den Pasar 
Malem, <loch sprak namens alle aan
wezigen de hoop uit, dat het een goed 
en gezegend samenzijn zou wezen. 

SCHAKEL 

DE 

STEM 

VANUW 

GEWETEN 

NIET .. 
U IT! 

acht ! Hoe weinig beseffen wij vaak de diepte 
van het gebeuren op Golgotha en de grootte 
van de vrijmakende kracht, die van Christus' 
offer uitgaat ! 

Hier volgt een enkel voorbeeld uit het 
dagelijksch leven. 

Een mij bekende vrouw had een andere -
een oprecht Christin - een groot onrecht 
aangedaan, z66 dat ihaar gezondheid, haar 
reputatie en vooruitzichten voor de toekomst, 
er ernstig door bei:nvloed waren. De tijd 
vermeerderde slechts de kwaadwilligheid. 
Door de werking van den Heiligen Geest 
werd zij echter overtuigd van zonde en zocht 
Gods vergiffenis. 

De eerste stap, dien zij daarna deed was, 
door middel van brieven, door het afleggen 
van bezoeken en door persoonlijke gesprek
ken, het door haar gestichte kwaad onge
daan te maken. In geen enkel opzicht spaar
de zij zichzelf en geen enkel middel liet zij 
onbeproefd om haar doel te bereiken. Zij 
trachtte degene, die het slachtoffer geworden 
was van haar booze tong te bereiken en had 
slechts een bede, <lat God haar wilde hel
pen om de steenen, die zij op het pad van 
haar ,,zuster" gelegd had, weg te kunnen 

De Kommandant nam daarop het 
woord en dankte den resident voor 
zijn tegenwoordigheid en den bur
gemeester voor zijn hartelijke toe
spraak. Daarop zette hij het doel 
van het vertoonen van den film 
uiteen en memoreeride, hoe het 
werk van het Leger des Heils een 
diepere beteekenis had, dan alleen de 
menschen lichamelijk te helpen. Ook 
geestelijk hebben wij een taak en die 
is hoofdzaak. ,,Christus is gekomen 
naar deze wereld uit liefde", zeide de 
Kommandant, ,,en die liefde dringt ons 
ook anderen te helpen en de blijde 
Boodschap aan anderen door te geven". 

Voordat het tweede gedeelte van den 
film vertoond werd, n.1. de opening van 
verschillende posten in de Minahassa, 
zongen Adjudante Schot en Luitenante 
Meyer een lied over de lief de van 
Christus, en wel het bekende lied van 
mevrouw Oliphant-Schoch : ,,Teed're 
lief de van den Heer". 

Met bijzondere aandacht werd alles 
gevolgd en wij gelooven, <lat degenen, 
die aanwezig waren, geen spijt hadden 
den Pasar Malem dien avond te hebben 
verzuimd. 

Met een woord van dank voor het 
intense luisteren en de waardeering 
door hun tegenwoordigheid getoond, 
besloot de Kommandant deze bijeen
komst. 

Het was een goede avond ! 
Op de terugreis ho opt de Kornman -

dant de installatie te leiden van onzen 
Padvinderstroep, terwijl mevrouw De 
Groot een Gezinsbondsamenkomt zal 
leiden, waarnaar met groot verlangen 
wordt uitgezien. 

nemen en de doornen, die ze er op geplant 
had, te kunnen uitrukken. 

Zij werd gemarteld, als zij voor haar geest 
de tengere gestalte zag van haar, die op 
zulk een dappere, toegewijde wijze haar God 
diende. Onverwachts en na langen tijd ont
moette zij haar en niet achtend op de voor
bijgangers, beleed zij onder tranen van be
rouw haar schuld en riep uit : ,,0, hoe kon 
ik zoo slecht zijn, zoo wreed tegenover u , 
die altijd vriendelijk voor mij was !" Zij 

ontving volle vergiffenis. 
Er is echter ook een andere groep men

sC'hen. Zij torsen een steeds zwaarder wor
denden last van onbeleden zonden tegen
over God en den mensch en zoo gaan zij 
den dag tegemoet, waarop zij van al hun 
woorden en daden rekenschap zullen moeten 
geven aan den Almachtige. 

Lezer, behoort gij tot een van d eze beide 
klassen? Wellicht tot de laatste? Belijd dan 
nog heden uw schuld en volle vrede zal 
uw deel zijn. G. C. 

Overgerwmen uit de Britsch-Indische S. K . 

Die in zijn eigen tuintje wiedt, 
Ziet ' t onkruid bij ecn antler nict. 

Oud-HolL. Spreuk . 
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Op den terugweg naar Java leidde 
de Kommandant een drukbezochte bij
eenkomst in de zaal ,,Kemah Indjil" 
en in deze bijeenkomst werd de Pad
vinderstroep van 15 jongens ge1nstal
leerd. Vierhonderd menschen waren 
tezamen gekomen om van deze plech
tigheid getuige te zijn. Voor de jongens 
was het zeker een onvergetelijke 
avond ! Enkele stands werden na de 
installatie door hen uitgevoerd, waar
voor zij een warm applaus oogstten. 

De officieren van Makassar zongen 
een mooi lied tezamen en daarop nam 
de Kommandant deze prachtige gele
genheid met beide handen aan om de 
boodschap des Heils te prediken. On
der de schare was ook een groot aantal 
studenten en met welk een onverdeel
de aandacht werd geluisterd, toen de 
Leider aan de hand van het ge bed van 
Stephanus, de diepere dingen des le
vens liet zien in een hemelsch licht ! 
Het is een goede avond geweest, een 
bemoediging voor ·onze makkers in Ma
kassar en een mooie herinnering voor 
onze Kommandants. Nog volgde den 
volgenden morgen de Gezinsbondssa
menkomst, geleid door mevrouw De 
Groot. Een 25tal zusters was opge
komen en heeft genoten met volle 
teugen. Wij zijn erg dankbaar voor dit 
bezoek, dat wij niet licht zullen ver
geten. 

L . M. 

leute 6.ecicJiten va.n 

'lnidden-Ceeef>u. 
Ofschoon wij de eerste berichten van Cele

bes ontvangen, terwijl deze Strijdkreet op 
het punt staat afgedrukt te worden, willen 
wij toch nog enkele bijzonderheden omtrent 
de opening mededeelen en dan in een vol
gend nummer meer vertellen over den zegen 
door God op zoo machtige wijze geschonken, 
gedurende lhet Congres aldaar. 

Kala war a. 

M aandag 11 October was de groote, lang
verwachte dag van de aankomst onzer !ei
ders. Van elk huis wapperde de driekleur, 
een groote schare officieren, heilssoldaten en 
belangstellenden was van de eenzame posten 
in de bergen gekomen naar hun ,,J eruzalem". 
Verre afstanden waren afgelegd, doch geen 
afstand was te ver geweest, geen berg te 
hoog, allen waren even vroolijk ! De school
kinderen zongen onzen leiders een welkomst
lied toe en toen was lhet wachten op den 
avond. 't Blee£ gezellig druk in Kalawara en 
om 7 uur in den avond, terwijl het muziek
korps onder leiding van Adjudant Johan
nessen een opgewekt nummer speelde, kwa
men onder daverend applaus onze Komman
dants binnen. 

De Divisie-officier, Brigadier Brandt, open
de met het oude, mooie lied : ,,0, zee van 
Gods liefde !" en onmiddellijk was er beslag 
op de groote schare. Nadat Gods zegen over 
dit samenzijn was gevraagd zong het Kala
wara-zangkoor onder leiding van Kapiteine 
Lopulisa een lied. 

(vervolg pag. 7) . 

A VONDLIEDEKE. 

' t Is geed in 't eigen hart te kijken, 
N og even voor het slapen gaan, 
Of ik van dageraad tot avond 
Geen enkel hart heb zeer gedaan; 

Of ik geen oogen heb doen schreien, 
Geen weemoed op een wezen lei ; 
Of ik aan liefdelooze menschen, 
Een woordeke van liefde zei. 

En vind ik, in het huis mijns harten, 
Dat ik een droefenis genas, 
Dat ik mijn armen heh gewonden 
Rondom cen hoofd, dat eenzaam was 

D an voel ik, op mijn jonge lippen, 
Die goedheid 'lijk een avondzoen. 

···· ··· ····· ········ ···· ···· ·· ···· ·· ··· ······· ··· ·· ·· · 

' t Is goed in ' t eigen hart tc kijken, 
En z66 z'n oogen toe te doen. 

Alice Nahon. 
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,,Alzoo bleef de arke Gods bij het 
huisgezin van Obed-edom in zijn huis, 
en de Heere zegende het huis van 
Obed-edom en alles, wat hij had". 

HET FAM'ILIE-ALTAAR ,,N een moeder, nu behoef ik niet meer 
te bidden, nu ben ik bijna een man". 

,,Maar mannen bidden ook, als het 
goede mannen zijn," antwoordde ik. 
,,Vader is ook goed en vader bidt 
nooit'', zei mijn kleine jongen. 

1 Kron. 13-14, DOOR MEVROUW LT. KOLONEL RIDSDEL 

DE ark was een voorwerp van groot 
belang voor de Israelieten. Zij 
was een teeken van de Godde

lijke toegenegenheid, de leid-ster op 
hun pelgrimstocht. Zij was het mach
tigste wapen in hun strijd. Zij beves
tigde de glorie en heerlijkheid van 
Israels God en daar maakte Hij Zijn 
mishagen en liefde bekend. Zij was het 
onderpand hunner veiligheid en de 
vrees hunner vijanden. 

Onder het oude verbond was de 
tegenwoordigheid des Heeren beperkt 
tot den tabernakel en de tenten Israels. 
Nu echter kunnen wij allen door 
geloovig gebed naderen tot Hem, Die 
door de ark werd getypeerd en wil 
Hij onze gebeden hooren en beant
woorden. 

Terwijl de Israelieten slechts een 
zinnebeeldige tegenwoordigheid ken
den voorgesteld door de ark, roemen 
wij in een blijvende en werkelijke 
tegenwoordigheid des Heeren, die alle 
volken omvat. 

Heden ten dage zijn er, evenals in 
die dagen, gezinnen, waar God en 
Zijn dienst worden buiten gehouden. 
Gelukkig de famihes, waar, evenals in 
het huis van onzen vriend Obed-edom, 
de tegenwoordigheid des Heeren er
kend en geeerbiedigd wordt en waar 
men Hem erkent als de Bron van 
iederen zegen. 

Wij plaatsten als titel: ,,Het fa
milie-altaar". Wat is een familie? Een 
aantal onsterfelijke sr.hepselen pijeen 
gevoegd volgens de orde der Voorzie
nigheid. Het grootste doel van dezen 
kring strekt zich veel verder uit dan 
den gewonen dagelijkschen omgang, 
dan bezigheden en plichten. Daarom 

VOOR DEN 

GEZINSBOND 

is het van zooveel belang, dat ieder lid 
van het gezin wordt onderwezen in de 
hoogere en eeuwige dingen. Het onder
ling bespreken van Gods woord en het 
gemeenschappelijk gebed verbindt 
ouders en kinderen veel meer dan de 
tegenwoordige opvatting, dat men nau
welijks anders behoort te handelen dan 
op de wijze, die de opgroeiende jeugd 
aan ouders en opvoeders voorschrijft. 

Niemand zal ontkennen, dat kin
deren en jongelui recht hebben op de 
liefde en zorg hunner ouders, doch 
wederkeerig behooren ook de jongeren 
eerbied en achting te toonen. Helaas, 
eerbied en achting zijn woorden, waar
van voor de jongere generatie, de 
beteekenis eenigszins is vervaagd ! 
Toch is het vijfde gebod nimmer op
geheven en het eenige met een schoone 
belofte voor hen, die zich daaraan 
houden. ,,Eert uwen vader en uwe 
moeder, opdat uwe dagen verlengd 
worden in het land, dat u de Heere 
uw God geeft". 

W aar men zich om het familie
altaar schikt, daar wordt de tegen -
woordigheid Gods ervaren, terwijl ook 
de beloften Gods nieuwe beteekenis 
krijgen. De indrukwekkende uitspraak 
des ·Heeren (Jer. 31 : 1) ,,Ik wil alle 
families in Israel tot eenen God zijn, 
en zij zullen Mijn volk zijn", is ook 
voor hen. 

Door het gezamenlijk gebed geven 

Het Ooglijders-Hospitaal op Tjandi. 

Zijne Excellentie , de Gouverneur-GeneraaJ, 

bezoekt bet Ooglijders-Hospitaal 

te SEMARANG. 

Het Ooglijders-Hospitaal te Sema
rang heeft hoog bezoek mogen ont
vangen. Zijne Excellentie, de Gouver
neur Generaal, vergezeld van mevrouw 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 
en de freule, bezocht Semarang en 
heeft ook ons Hbspitaal met een be
zoek vereerd. 

Mevrouw Kommandant De Groot 
was voor deze gebeurtenis overgeko
~en en tezamen met den geneesheer
directeur, dr. Pilon, en Majoor 
Karrenbeld werd het hooge gezelschap 
ontvangen. ,,De Indische Courant" zegt 
hierover o.a. het volgende : 

,,De Landvoogd werd door dr. Pilon 
rondgeleid. Zijne Excellentie heeft 
groote belangstelling voor het hospitaal 

HET METALEN GEWETEN. 

Een oude Oostersche fabel verhaalt 
van een merkwaardig geschenk, door 
een toovenaar aangeboden aan zijn 
vorst. Het was een ring van onschat
bare waarde; en dat niet zoozeer om 
de kostbare edelsteenen, waarmee hij 
"':as versierd, maar om een bijzondere 
eigenschap, die deze ring bezat. In 
gewone omstandigheden sloot hij met 
voldoende ruimte om den vinger. Maar 
wanneer zijn drager een slechte ge
dachte vormde, een boozen wensch 
koesterde of een verkeerde daad be-

aan den dag gelegd en had het in het 
bijzonder over het mooie menschlie
vende werk, dat door het Leger des 
Heils aldaar verricht wordt." 

De geheele inrichting werd bezich
tigd : de Europeesche af deeling, de 
zalen voor de inheemsche patienten, de 
onderzoekkamer en bet kinderhuisje 
aan de:i overkant van den weg, waar 
plaats is voor 22 kinderen. Het hooge 
gezelschap sprak ook zijn bewondering 
uit over de prachtige ligging van het 
hospitaal en even werd genoten van 
het vergezicht op de zee. Voor de 
patienten, zoowel als voor de officieren 
was dit bezoek een groote gebeurtenis: 
waarover vooral de eersten nog lang 
zullen napraten ! 

dreef, trok zich de ring om zijn vinger 
samen en veroorzaakte een hevige pijn. 
Zoo was die ring hem een voortdu- .. 
rende waarschuwing tegen het kwade 
en een bestraffing van de zonde. 

Deze fabel bevat een gewichtige 
waarheid. De ring, hier beschreven, is 
geen product der verbeelding. Die ring 
bestaat in werkelijkheid. Hij is niet 
het uitsluitend eigendom van een ko
ning of een rijke dezer wereld. Ook 
de armsten zijn met dit geschenk van 
onschatbare waarde begiftigd. Het is 
aan ieder mensch gegeven in het ge
weten. 

wij uiting aan onze dankbaarheid aan 
en onze afhankelijkheid van God. Welk 
hart kan ongevoelig blijven, als het let 
op de steeds wederkeerende zege
ningen? 

Sommige menschen zijn begonnen 
om dagelijks in den familiekring Gods 
woord te lezen en samen te bidden, 
doch hebben deze goede gewoonte op
gegeven. Dit is zeer jammer. 

Kortgeleden vertelde een moeder het 
volgende. ,,Er was een tijd, dat mijn 
man meende, dat zijn werk hem te 
veel in beslag nam om deel te nemen 
aan onzen korten morgen-bidstond. 
Gedurende de eerste jaren van ons 
huwelijk moest ik dezen dus met de 
kinderen alleen houden. 

Op zekeren dag weigerde mijn drie
jarige jongen om mee te bidden. Met 
een heel gewichtig gezichtje zeide hij : 

DEN GEEST 

's Avonds toen de kinderen naar bed 
waren, vertelde ik het voorgevallene 
aan mijn man, zonder er iets verder 
bij te voegen. 

,,Vader bidt nooit", hoorde ik hem 
zachtjes herhalen en aan het beven 
van zijn stem, bemerkte ik zijn ont
roering. Vanaf dien dag miste hij nooit 
bij onzen korten huisgodsdienst en hij 
heeft daar nimmer spijt van gehad. 

Nooit zal ik het verbaasde en van 
geluk stralende gezicht van onzen 
j ongen vergeten, toen hij voor de eerste 
maal zijn vader de handen zag vouwen 
en hem hoorde bidden ! " 

Vindt uit wat de geschiktste tijd is 
en houdt U daar geregeld aan. Van 
hoe groot gewicht is toch het gebed ! 
De invloed ervan gevoelt men den 
ganschen dag; nieuwe openbaringen, 
nieuwe verlangens worden opgewekt 
en men is beter bestand tegen de 
verzoeking die komen zal. 

Het familie-altaar versterkt de 
banden van toegenegenheid en lief de 
en bevordert een vreedzame familie
s£ eer. En evenals God het huisgezin 
van Obed-edom zegende en alles wat 
hij had, zoo zult ook gij telkens onver
wachte zegeningen ontmoeten. Uw 
kinderen zullen U ,,zalig" spreken, daar 
gij hun in hun jeugd en jonkheid 
kennis hebt bijgebracht van de eeuwige 
en onvergankelijke waarheden Gods. 

ZUIVEREN. 
,,Wasch mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig 1nij 

van mijn zonde". (Psalm 51 : 4.) 

D E ~~ad Shanghai ~~ ongeveer vijfendertig kilometer landwaarts van de zee ver
WIJ derd, aan de nv1er de Whangpoo, een trage stroom, welke uit het binnenland 

groote hoeveelheden modder en slib aanvoert. De groote oceaanstoomers, die naar 
Shanghai komen, varen de rivier op tot aan de Bund, den prachtigen Boulevard langs 
het water, en daar, in het hartje van de stad, worden passagiers er. goederen ontscheept. 

T ERWIJL ik op zekeren middag over dezen Boulevard wandelde, zag ik een grooten 
baggermolen, die groote hoeveelheden vuil en slib van den bodem ophaalde en 

stortte in een schuit, die zijn zwarten, groezeligen last naar zee bracht. Een Engelsch 
zeeman, dien ik er ontmoette, verklaarde mij de werking. 

Z IET u," zeide hij, ,,die oude rivier voert zooveel madder uit het binnenland aan 
t t dat ze zeker al heel spoedig dichtgeslibt zou zijn, indien ze niet op geregeld~ 
tijden uitgebaggerd werd. Dat meet gedaan worden, om haar zoo diep te !houden, dat 
de groote schepen veilig uit de zee de rivier op kunnen varen en hier aanleggen." 

D OOR de ~~rklaring van <lien ~eem.an leverde de werking van den ouden bagger
molen m1J stof voor een geliJkerus. Zooveel stroomen komen mijn geest binnen 

en brengen met zich modder, vuil en onreinheden, zoodat ik altijd moet blijven reinigen 
en zuiveren, opdat de kanalen van mijn geest diep genoeg zullen blijven, zoodat edele, 
reine gedachten en al, wat groot en goed is, er zullen kunnen ankeren. 

D E nieuwsbladen brengen zulk een stroom van modder tot mijn geest: echtschei
dingen, schandalen, kwaadsprekerij, misdaad, geknoei en gemeenheid. Hoe opper

vlakkig is de ontwikkeling van den man, die al zijn kennis door het nieuwsblad krijgt. 
Wat moet zijn ·wereld arm zijn, als hij voor zijn inspiraties en ideeen afhamkelijk is 
van de dagelijksdhe pers ! 

D E radio stort een stroom van modder in mijn geest, als ik niet zeer voorzichtig hen. 
Goedkoope muziek en boeken, twijfelachtige humor, wedstrijden - hoe gemakkelijk 

wordt onze geest gevuld met slijk en vuil door middel van den luidspreker. Geen 
enkel deel van het radiotoestel moet zoo zorgvuldig behandeld worden als de afstemschaaL 

D E vermaken van iederen <lag brengen een stroom van vuil en slijk in mijn geest, 
tenzij ik altijd op mijn hoede hen. Prikkeling der zinnen, sexueele perversiteit, 

onwelvoegelijkheid - aan hoeveel besmetting zijn de onvoorzichtigen blootgesteld ! 

D AN zijn daar de kleinigheden van iederen - meestal onbelangrijken - dag ; de 
onbeteekenende gesprekken, de kleine pogingen met gering resultaat, de nietigheden, 

die bij zoovelen onzer het leven vullen en daarin zoo'n groote rol spelen. 

A L deze stroomen vullen zoo onzen geest, dat het schoone, het ware, het heilige en 
!het groote, al wat liefelijk en rein is, geen plaats bij ons vinden kan, om te ankeren. 

De diepte roept, maar wij hooren het niet, omdat wij ondiep, oppervlakkig zijn geworden. 
Het groote, belangrijke dondert aan onze poort, maar wij gaan zoo op in allerlei beuzel
achti.gheden, dat wij zelfs de tegenwoordigheid van het grootsche niet vermoeden. 

God spreekt en Zijn woorden worden overstemd door het schreeuwen der menigte, 
de lawaaimakende jazzbands en de snerpende luidsprekers. 

N IEMAND kan verwachten, dat hij ten. volle behagen zal scheppen in het leven, 
als hij zijn geest niet zuivert van alle onreine gedachten, die mogelijk zijn binnen

geslopen en geen plaats maakt, om edele, reine, grootsche gedachten te kunnen ontvangen. 

Roy L. Smith. 
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BEN OPROEP OM OFFICIEREN 
Door Generaal William Bootht Stichter van het Leger des Heils. 

,,De Meester is daar en Hij roept ·u. 
Deze, als zij dat hoorde, stand haas
tiglijk op en ging tot Hem''. 

Joh. 11 : 28. 

H ET was dezelfde Meester, Dien 
wij kennen - J ezus Christus, onze 
Heer. Hoe Maria ook aan zichzelf 
twijfelde, zij wist, dat Hij haar Meester 
was. 

Deze paar regelen over een zeer 
belangrijke zaak zijn geschreven voor 
hen, die als Maria zijn. Ook zij heb
ben den Heer als hun Meester en 
Koning aangenomen en zij weten, dat 
Hij hen als Zijn dienstknechten en 
dienstmaagden heeft aangenomen ; zij 
weten, dat Hij hen met een blijvende 
en heilige liefde bemint. 

De roepstem van den Meester tot 
Maria hield ver band met een gr not 
werk, dat Hij juist ondernomen had, 
namelijk het opwekken van een doode. 
Lazarus lag in het graf. De twijfelende 
J oden keken naar J ezus. Zijn leven 
en getuigenis hier op aarde zouden 

spoedig ophouden. Reeds had Hij 
groote werken onder het volk ge
wrocht - grooter clan ooit door 
iemand waren gedaan. Toch geloof
den de J oden niet in Hem. Het scheen 
wel, of een ander en grootscher teeken 
als bewijs van Zijn Goddelijke zending 
noodig was. 

Nu scheen het oogenblik daartoe 
aange broken. Zou hij dezen do ode het 
leven hergeven? Ja, Hij zou het doen ! 
Hij, de Schepper van het leven, zou 
toonen, dat Hij ook het leven weer 
kon geven. 

Maar voordat Hij dat groote wonder 
doet en den doode opwekt, roept Hij 
Maria tot Zich. Missohien kon Hij dat 
groote werk niet volbrengen zonder 
dat Maria's tegenwoordigheid en ge
loof Hem daarin hielpen. Wij zijn er 
niet zeker van, maar toch schijnt het 
zoo te zijn, want zoodra zij gekomen 
was, ging Hij dadelijk naar het graf en 
sprak de leven-gevende woorden : 
,,Lazarus, kom uit !" 

;: * 
Wij gevoelen, dat het vandaag juist 

nog zoo is. J ezus gaat nog steeds r·ond 
om hetzelfde werk te doen - den 
bedroefden geeft Hij vreugde, de 
ongeloovigen brengt Hij tot geloof in 
Hem, de slechten maakt Hij goed, de 
dooden wekt Hij op. Zien wij dat niet 
overal in ons geliefd Leger ? Van 
Lapland naar Ceylon, van Londen uit 
over de heele aarde, door Indie en 
China, en terug over Amerika ? J a, 
wij zien het werkelijk overal ! 

Maar in dezen strijd tegen den dood 
en dood-aanbrengende zaken heeft 
Hij hulp noodig. Wij kunnen niet goed 
begrijpen, waarom Hij wil, dat wij 
iets met deze zaken te maken hebben, 
maar Hij wil het. Het is waarschijn
lijk, omdat Hij onze tegenwoordigheid, 
hulp en ons geloof noodig heeft. 

J ezus zond Zijn boodschap aan 

(3~V~.A.A(3J): I\: 1-.. ND I J) .AT~ N" 
JONGE MANNEN EN VROUWEN. 
van allerlei landaard, 
goed bekeerd, bereid om hard te werken, 
met liefde voor zielen 
en 
ijver voor Gods zaak, 

VOOR DEN KWEEKSCHOOL-CURSUS VAN 1938 · 
fl 

Schrijft aan het Kandidaten-departement: 
KOMMANDANT J. W. DE GR 0 0 T. Javastraat 16. Bandoeng. 

GENERAAL EVANGELINE BOOTH IN AMERIKA EN CANADA. 

Van het Internationaal Hoofdkwartier ontvingen wij bericht omtrent 

de tournee, die de Generaal momenteel maakt in de Vereenigde Staten. 

In NEW YORK werden allereerst drie dagen besteed aan dringende 

zaken, bij welke besprekingen de Amerikaans.che Commissioners alien 

tegenwoordig waren. Ook hield de Generaal bier een rede voor de radio, 

die groot enthousiasme verwekte. President Roosevelt zond de Generaal 

een telegram van ,,hartelijk welkom". 

Daarop werd de reis voortgezet naar ATLANTA voor een 6-daa.gsch 

Congres. De begroeting in Atlanta was zeer geestdriftig. Een geweldige 

schare had zich aan het Rotunda-station verzameld en de burgemeester hield 

een toespraak. 

Het Congres zelf is een tijd van machtigen zegen geweest. Niettegen

staande de zwa1·e regens, waren er des Zondagsmiddags voor de lezing ruim 

4700 menschen tegenwoordig, terwijl vele honderden teruggezonden moesten 

worden. In het geheel bezochten 14.000 personen de bijeenkomsten en mocht 

men zich verheugen over 170 zielen, die kwamen om vrede te zoeken. 

De Generaal geniet een uitstekende gezondheid en is in ,,high spirits". 

Het is haar een vreugde nogeens haar oude strijdperk te bezoeken. Zij 

verzoekt alien heilssoldaten haar voortdurend in htm gebeden te gedenken. 

Maria door Martha. Hij gebruikte het 
middel, dat vlak voor de hand lag. Hij 
wist, dat niemand het der moeite 
waard zou achten om haar te roepen. 
Hij zond dus Zijn wondervol woord 
door de eenvoudige vrouw, die Maria 
zoo goed kende. Maar, ofschoon haar 
zuster de ch:aagster van die boodschap 
was, was het Zijn roepstem. 

Heden zendt Hij Zijn boodschap tot 
u door het Leger des Heils. Wij heb
ben u lief en gelooven, dat gij uw Heer 
kunt helpen in Zijn grootsche taak 
voor het behoud der zielen, ·en daarom 
zeggen wij u met ons gansche hart : 
,,De Meester is daar en Hij roept u !" 

En de Heer volbracht Zijn zending 
op heerlijke wijze. Zijn dierbare stem 
riep het bevrijdend woord luide uit 
en toen stond de doode op. Allen twij
f elden, behalve Maria en Martha. En 
Maria en Martha waren nederige, 
eenvoudige jonge vrouwen uit het 
dorpje Bethanie. Niemand uit haar 
omgeving dacht, dat zij iets konden 
doen, maar zij deden iets - zij waren 
daar ! Zij stonden aan de zijde van 
J ezus voor de menigte en, ofschoon 
zij weenden, baden zij en geloof den 
en hadden daardoor een aandeel in die 
gedenkwaardige overwinning over 
twijf el en dood. 

Wij gelooven, dat, wie en wat gij 
ook zijt, het zoo met u kan zijn. 

:i;·;~ 

,,Deze (Maria), als zij dat hoorde, 
stond haastiglijk op en ging tot Hem." 

Ja, Maria, dat was het wat ge doen 
moest ! Wij begrijpen het nu ! Wij zijn 
er zoo blijde om voor u ! Wij zijn er 
zoo blijde om en trots op, dat een 
vrouw aan de zijde van Je;z.us stond, 
toen Hij den doode opwekte ! 

Wat een zegen bracht het aan 
Maria, dat zij er was. ,,Zij stond haas
tiglijk op en ging tot Hem." Hoe een
voudig en beslist was dit ! Er had geen 
overleg plaats met haar fa:miliebe
trekkingen. Wij weten wel, wat die 
gezegd zouden hebben. Er was geen 
sprake van de gedachte, wat er daarna 
zou gebeuren. Niets werd over de toe
komst gezegd. Maria verliet alles -
liet het achter - omdat haar Meester 
haar noodig had voor Zijn grQote 
werk. En zij handelde oogenblikkelijk. 

Er had geen lang praten en discu
teeren plaats. Zij hoorde de roepstem 
en was gereed ; zij kwam dadelijk. 

0, wilt gij, lieve makkers, die de 
roepstem van uw Koning en Meester 
hoort, niet hetzelfde doen ? Wij smee
ken u om te komen - om dadelijk te 
komen - om nu te komen en Hem te 
helpen ! 

De Legerzaal in Cheribon tijdens het 
Oogstfeest. Op zeer sympathieke wijze werd 
de verlichting gratis verzorgd door de Gas
maatschappij ter plaatse. Het Oogstfeest was 
welgeslaagd. 

Als je bedroefd bent, verberg dan je 
droefheid en troost diegenen in je omgeving, 
die nog meer bedroefd zijn. 

Durf te leven uit uw geloof en heb het 
leven lief. 
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Door C::ommissioner 
D. LAMB 

D EZE eeuw is een eeuw van dictatuur. Wai 
Zijn politiek is geen geheim document. 

gehad gedurende 1900 jaren. Dag aan dag zegg 
geen enkelen zin, die vrees ·beteekent, ofschoon 
dat de menschen in ongelegenheid brengt. Dil 

Zijn wij bang, dat Christus te veel zou in! 
oude zonden, die Hij niet - dat weten we -·. 2 

gevende gebruiken af te danken ; te slaperig· . 
een algemeene omwenteling ten bate van het 
te zien en te verduren ? Stellen wij meer belar 
in datgene wat de vreedzame vruchten van ge 

Wij allen deinzen terug voor ongerief ; en 
aan een ketting te leggen, als een voorber id 
te hervormen en het tijdperk van de Bergrede 
zonderlijk, voor groepen, voor volkeren heel · 

Niet, dat ik geloof, dat een algeheele veran 
met een slag mogelijk is, zoover als het de ! 

verandering begonnen is in elk leven afzonderl 
de gemeenschap. 

Wij behooren doortastend te zijn. We behl 

Christus' methoden waren altijd op den rna 

Hij handelde met de geldwisselaars in den 
,1rechtstr~eksch" waren. Er was geen verzoHk 
het misbruik in den tempel zou onderzoeken l 
gedreven, hun geld uitgestort en tafelen omgek1 
van touwtjes. 

Tot de mannen, die getuige waren van Z i)n 

,,Die in Mij ,gelooft, de wel'ken, die Ik dc.e, 
deze; want Ik ga hecn tot Mijnen Vader." 

Zijn wij niet hun opvolgers, als wij onszel 
om ,,grootere dingen" te doen als door erfeni:; 
aannemen ? Wij zijn bevreesd om naar het wi 

handen. 
De geest van de Bergrede zal ons een op• 

die er zijn en ook het vermogen, om ze te v• 
Zie op de wegen de verschrikkelijke ges<:h 

resultaat is van het vereeren van de snelh.ei< 
getoond, dat dronkenschap, voortkomende uit b 
maar de m~mschen worden hoe langer hoe r 

van snelheid brengt hen z66 in vervoering, dat . 
vergeten. De meeste gevaren op de wegen ' 

De Bergrede heeft een geneesmiddel daarv1 
baringen van zelfzucht. 

Ik heb gezegd, dat de verar..dering, die d1 
ieder mensch afzonderlijk. Het is slechts een 
zegt ,,dat liefdadigheid thuis moet beginnen E 

Indien het individu vandaag valgcns de pl 
morgen de gemecnschap dat daen. 

Indien wij allen bezield waren door eenzell 
zouden wij met vastberadenheid samenwerke: 

Indien Christus de Voorzitter zou zijn, al 
zouden warden, zou geen enkele afgevaardig< 
zou accepteeren, in staat wezen, zijn plaats te 
zou zijn en de Bergrede de agenda, zou er v< 

Laat ons ir.derdaad eerlijk !even en gp,e 

behoeve van afdeelingen. 

Is niet Christus de Man en de Be1·grede dE 

HET EEUWIG] 

K ent gij dien schat, die niet vergaat, 
Dien wijzen slechts begeeren ? 

Die door geen dief zich stelen laat, 
Door rnot noch roest verte1·en ? 

Daar is in ' t aardsche koninkrijk 
Geen schat, aan dezen schat gelijk ! 

Kent gij dien vrede, ongestoord, 
Als hooge zeeen bruisen ? 

Waarin het ,,vreest niet" wordt gehoord, 
Dat langs ons heen kornt ruischen ? 

Kent gij dien vrede - vree rnet God ? 
Den schat, bevrijd van roest en rnot ! 
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iarom niet Christus als Dictator gekozen ? 
Wij hebben er den geheelen tekst van 

gen wij, dat we er in gelooven. Zij bevat 
in er veel is in onze tijdsomstandigheden, 
it document is de Bergrede. 

igrijpen ? Houden wij zelf te veel van de 
zou tolereeren ; te onwillig, om de winst
in onze zoogenaamde Christelijkheid, om 

~t welzijn der menschen onder de oogen 
mg in datgene, wat vijf procent geeft dan 
rerechtigheid afwerpt ? 

n het kwaad weg te doen of den duivel 
ding, om den maatwhappelijken toestand 
~ te doen intreden, zou voor personen af-
wat ongerief veroorzaken. 

ndering van het tegenwoordige levensplan 
gemeenschap betreft. Neen, maar als de 

·lijk, zal zij te eeniger tijd doordringen in 

ioeven directe, persoonlijke actie. 

an af. 

tempel met methoden, die in hooge mate 
k om een commissie aan te stellen, die 
De geldwisselaars wel'den uit den tempel 
~eerd door een beslist Man met een geese] 

n handelingen, zei Hij : 

~' zal hij ook doen en zal meer doen dan 

.1£ Zijn volgelingen noemen ? Is de kracht 
niet de onze - als wij haar maar willen 

rapen te grijpen, dat klaar ligt voor onze 

?en oog geven voor de verkeerde dingen, 
rernietigen. 
b.iedenis van dood en verwonding, die het 
id. Mijn eigen waarnemingen hebben mij 
het misbruiken van alcohol, snel afneemt ; 
meer dronken van haast. Het denkbeeld 
zij, evenals alle dronkaards, hun manieren 

worden veroorzaakt door ruwheid. 
roor. Ruwheid is slechts een van de open-

3.e wereld kan redden, beginnen moet bij 
andere vorm voor het spreekwoord, dat 

en daar niet moet eindigen". 

rediking op den berg zal ga~n !even, zal 

fden ijver voor het welzijn der menschen, 
en voor het algemeen geluk. 
ils de rechten van de wereld beschouwd 
~de, die de Bergrede niet als de agenda 
! behouden. En als Christus de Voorzitter 
ran uitstel geen sprake wezen. 

n kunstmatige toestanden scheppen ten 

e politiek ? 

•ELEVEN. 

Kent gij die parel, schoon v'ln glans, 
Die niemand schat naar waarde ? 

Geen sterrengoud van 's hemels trans, 
Dat zelfs haar evenaarde ! 

flobijn noch diama.nt gelijk, 
llfoakt zoo als deze parel r~ik ! 

ent gij c:La.t Bloed, dat heilig Bloed, 
Gevloeid uit 's Heilands wonden? 

W aarin uw kleed gewasschen mo et, 
Gewassclien van de zonden ! 

:;ij delgt geen zondenschuld door goud 
Alleen dat heilig Bloed behoudt ! 

j 
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Onder leiding van Kommandant en mevrouw DE GROOT. 
Groote scharen bereikt - twee en vijftig zielen voor Christus gewonnen. 

DE Conferentie te MALANG was 
een prachtig en waardig slot van 
de reeks gezegende bijeenkom

sten, welke gedurende de maand Sep
tember gehouden werden in de voor
naamste steden van Java. 

Door veel gebed was de bodem 
bereid en er was maar een ver langen 
bij onze Kommandants, zoowel als bij 
de officieren en makkers van Malang, 
n.l. dat God Zich door Zijn Geest zou 
openbaren op heel bijzondere wijze. 

Een machtig begin. 
De belangstelling voor den ope

ningsavond was groot. Ruim 400 per
sonen vulden de Concordia-zaal. 
Onder meer mochten wij opmerken 
den regiments-commandant, Kolonel 
Pesman ; ·burgemeester Boerstra, de 
assistent-resident Fikenscher, en vele 
andere autoriteiten, allen met hun 
dames. 

Na het eerste lied en gebed heette 
de Kommandant alle aanwezigen har
telijk welkom, doch veel tijd voor 
formaliteiten werd niet gebruikt. Het 
woord van den Reiland : ,,Zoo iemand 
dorst heeft, die kome tot Mij'', was de 
boodschap, die rechtstreeks tot ieder 
hart werd gepredikt, zonder aanzien 
des persoons. 

Hierna werd overgegaan tot het ver
toonen van den film, welke met groote 
aandaeht werd gevolgd en die even
als in de andere plaatsen, waar hij 
gegeven werd, niet naliet de interesse 
voor den Legerarbeid te vernieuwen. 
Tot slot van dezen avond dankte de 
Komrnandant allen voor hun belang
stelling en de pers in het bijzonder 
voor zijn medewerking in het verle- · 
den, tegelijkertijd den wensch uitspre
kend daarop ook te mogen rekenen in 
de toekomst. Met dankgebed werd 
daarna geeindigd . 

Morgenwijding. 
Met dien naam zouden wij de bijeen

komsten willen betitelen, die des 
morgens in de Legerzaal gehouden 
werden. Daar werd in alle stilte de 
eigen ziel onderzocht en de bezieling 
ontvangen voor het doorgeven van de 
boodschap aan anderen. Velen kwa
men op naar deze bijeenkomsten. 
Mevrouw De Groot en mevrouw Lt. 
Kolonel Lebbink brachten het woord. 
De laatste sprak in het bijzonder over 
het betalen van onze beloften aan den 
Heer, en spoorde aan tot volkomen 
eerlijkheid in deze zoo ernstige zaak. 

De bijeenkomst ,,alleen voor dames", 
die in elk centrum der Conferenties 
gehouden werd, was ook in Malang 
door velen bezocht. Een mooie schare 
dames was op Maandagmorgen bijeen 
en mevrouw De Groot wist uit den 
rijken schat van het Woord Gods, 
toegelicht door illustraties uit eigen 
ervaring, Zijn macht in de eenvoudige, 
dagelijksche dingen des levens te open
baren. 

Sabbats-vreugde. 
Die Conferentie-Zondag in Malang 

is onvergetelijk geworden. Het was 
een wonderbare dag, waarop God op 
kennelijke wijze Zich in ons midden 
openbaarde. De zaal bleek te klein des 
morgens. Stoelen moesten waar slechts 
mogelijk, worden bijgezet - dat was 
een goed teeken. De bede ,,0, had 'k 
een hart, als de sneeuw wit en rein" 
klonk gedragen en innig op in de 
volle zaal. De leiding berustte bij den 
Kommandant, die op de juiste wijze 
de gedachten heenleidde naar het 
onderwerp, wat door mevrouw De 
Groot behandeld zou worden. ,,De 
witte keursteen" was het uitgangs
punt van haar toespraak. In diepdoor
voelde woorden wekte zij in het hart 
der aanwezigen het ver langen naar de 

reinheid, die ons werd voorgeschilderd talen werd Gods lof bezongen. De 
en die in het oog van God welbeha- liederen werden afgewisseld door 
gelijk is. enkele getuigenissen. Er was groote 

In de avondsamenkomst had de belangstelling voor deze samenkomst. 
Kommandant den hoofdschotel, en Muziek en Zang. 
zooals de ,,Malanger" het uitdrukte Deze hebben in de verschillende 
,,op de van hem bekende gloedvolle Conferenties een groote plaats gehad 
wijze", wist de Kommandant zich van en zijn een machtig wapen geweest, 
zijn taak te kwijten. De getuigenissen, waarvan de Kommandant gebruik 
de liederen, de muziek en zang, alles heeft gemaakt om den duivel te be
was vol geestdrift en afgaand op een strijden. Mooi is er gezongen in 
doel: de zielen tot beslissing te bren- Malang. De Kapiteins Sprokkereef 
gen. Vijf hunner kwamen aan het eind wisten met hun lied de ziel te berei
der bijeenkomst om den Heer te zoe- ken en te zegenen. De Zangbrigade 
ken. en de zusters van den Gezinsbond 

Onze gasten. zongen: ,,0, trouwe Heer, mijn Le-
Bij elk feest behooren gasten en bij venskracht" op zulk een wijze, dat 

een feest voor ,,geest en ziel", zooals wij 't niet licht vergeten zullen. Zoo 
deze Conferentie was, natuurlijk ook. deed ieder zijn deel en elk deel paste 
Ds. van Duinen, de Legerpredikant, in het geheel, dat er te grootscher en 
en Ds. Jonkhof hebben als gasten dan mooier door werd. 
ook veel bijgedragen tot het welslagen Een g-oed slot. 
van het geheel. Ds. J onkhof, de gast voor den slui-

De eerste sprak op Vrijdagavond tingsavond van het feest, heeft een 
en had zich tot tekst gekozen: ,,Nu is goed woord voor zijn Meester gespro
het de welaangename tijd, nu de dag ken. Hij bepaalde de toehoorders bij 
der zaligheid." Met kracht en over- het ontdekken van 's menschen aan
tuiging behandelde spreker zijn onder- gezicht in Gods spiegel, die altijd de 
werp. De spanning in de zaal was zoo waarheid spreekt. Het was een een-· 
intens, dat de predikant zichzelf in de voudige, zuivere Evangelie-boodschap, 
rede viel met den uitroep: ,,Voelt U recht op het doel af, waarin de nood
niet den geest, die in deze Conferentie zakelijkheid van belijdenis van zonde 
werkt ?" Ja, het was de werking van en vergeving door het bloed des kruises 
Gods Geest, die het hart beroerde en helder en klaar naar voren werd ge
- overwon. De Kommandant volgde bracht. 
de bezielde toespraak van Ds. van De Kommandant werd geinspireerd. 
Duinen op met een dringend pleiten De eenvoudige, duidelijke prediking 
tot de onbekeerden NU te beslissen en had hem gegrepen en begeesterd en 
vijf jonge mannen stonden op om de vervuld van liefde tot de zielen der 
levenskeuze te doen. Het was Gods onbekeerden, begon hij de uitnoo
werk ! diging. De Geest Gods, die in alle Con-

'-========================±===~~~~~=======~==,;;;;;,,;;;;~;;;;:;~ 

In het ,,William Booth" ziekenhuis te 
Soerabaja is de oude, op Javaansche wijze 
ingerichte wasscherij, vervangen door een 
keurige gas-installatie, waardoor de behan
deling der uitgebreide wasch aar: een der
gelijke inrichting als het ziekenhuis verbon-

De tweede gast was Ds. Jonkhof -
<loch hierover willen wij aan het slot 
van dit verslag iets vertellen. 

,,Community-singing". 
Lt. Kolonel Lebbink, die met me

vrouw Lebbink den Kommandant ter
iijde stond in Malang, sprak op Zater
dagavond en bracht door zijn ernstige 
boodschap grooten zegen. Aan hem 
was ook de leiding toevertrouwd van 
de bijzondere openlucht-samenkomst 
op den Aloon -aloon. Er was bekend 
gemaakt, dat een ieder van welke 
godsdienstige richting ook een lied 
mooht opgeven om te laten zingen. 
Officieren uit Soerabaja, Kasijan en 
Semarang waren ook daar en gaven 
hun medewerking. In verschillende 

den, economischer, vlugger en ook netter 
kan worden afgehandeld. 

De groote gas-mange!, waaraan wij Majoor 
Hoffmar.n en Kapiteine Hans hier bezig zien, 
verzorgt per dag alleen reeds een 750 stuks 
waschgoed. 

ferentie-samenkomsten zoo kenbaar 
gesproken had, had ook nu aan me
nige ziel ontdekt, wat onrein, onzui
ver en verdorven was. In deze laatste 
Conferentie-samenkomsten werden alle 
kluisters van vrees en schuchterheid 
verbroken en vrijwillig, diep ontroerd 
kwamen vijf en twintig personen naar 
voren, oud en jong, om Christus te 
zoeken. Is het wonder, dat er een 
,,stem des gejuichs" was in de gele
deren van het Malangsche Leger des 
Heils ! Twee en vijftig zielen ontrukt 
aan de machten der duisternis is een 
HALLEL UJ A waard. Ook het hart 
van onze leiders was overvloeiend van 
dank aan God, Die dit alles had willen 
geven. 
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OOGSTFEEST- KLANKE~ 
1N MANADO I. 

Het Oogst- en Dankfeest in ons korps is 
ook dit jaar bijzonder goed geslaagd. Des 
Zondags hadden wij belangrijk meer publiek 
in onze bijeenkomsten dan gewoonlijk en op 
Maandag bleek onze zaal veel te klein, toen 
wij bijeen kwamen voor onzen bazaar, die 
aan het Oogstfeest was verbonden. 

Hoewel de opening eerst om 5 uur zou 
plaatshebben, was reeds om half vijf een 
flinke schare aanwezig. Direct na de ope
ning heerschte er groote bedrijvigheid. Mak
kers en Legervrienden hadden veel afge
staan voor dezen bazaar, terwijl ook vele 
vriendinnen artikelen voor den verkoop had-
den vervaardigd, doch ......... de versnaperin-
gen voor dit feest bereid, hadden eerst den 
grootsten aftrek. In minder dan geen tijd was 
dan ook alles uitverkocht. Ook bij de stal
letjes der kleedingstukken en handwerken 
was veel animo. Er heerschte een echte 
feeststemming ; de zaal was in een tuin 
herschapen, de eigengemaakte lekkernijen 
lieten zich goed smaken en een mooie gra
maphoon zorgde voor opgewekte muziek. 
Eerst om 11 uur des avonds behoorde ons 
Oogstfeest voor dit jaar weer tot het ver
leden en met groote dankbaariheid aan God 
en aan allen, die ons zoo belangeloos gehol
pen hebben, sloten wij met gebed. 

Toea i Lodo. 

MALANG. 

Het Oogstfeest .in Malang is dank zij de 
hulp van vele goede vrienden en de prach
tige medewerking van onze makkers, doch 
bovenal door den zegen van God, mooi 
geslaagd. 

Majoor Barbier was van Bandoeng over
gekomen om de bijzondere samenkomsten in 
verband met dit feest te leiden. De heili
gingssamenkomst op Zondagmorgen was zeer 
gezegend. Het was een uur van zelfonder
zoek, waarin wij bepaald werden bij wat 
God van Zijn kinderen veriwaclhi. De 
avondsamenkomst in de Societeit droeg een 
zeer ernstig karakter. Er was een groote 
schare opgekomen en door onze jonge 
menschen werd de zangdien:;t ,,J eugd 
bij het kruispunt op den levensweg" opge
voerd. Wat een heerlijk evangelie ging daar
van uit ! Tot in de verste hoeken kon elk 
woord verstaan worden en de boodschap 
gebracht dien avond, was een ,,aanschou
welijke" les voor allen, die de goede keuze 
nog niet hadden gedaan. De Majoor volgde 
met een dringend beroep om den grooten 
levensstap te doen. Het was ademloos stil. 

Dinsdag was de groote dag. Reeds om half 
elf waren over de 100 dames en enkele 
heeren bijeen voor de opening van den 
bazaar. De Societeit was in een lusthof 
herschapen. Keurig was alles opgesteld. 

Door vriendelijke hulp was gratis radio 
aangebracht. 
Vooral de ,,baby-tent", waar een groote 
ooievaar prijkte en vijflingen zelfs niet 
ontbraken, trok de aandacht. De verkoop 
ging vlot <lien morgen. Des avonds waren er 
verschil<lende attracties en de tentjes met 
heerlijke lekkernijen hadden het verbazend 
druk. Binnen korten tijd waren ze uitver
kocht. Het was een geweldige drukte van 
in en uitloopende 1belangstellenden, die ook 
wel gezellig pratend aan een der tafeltjes 
zich •vergastten op een portie nasi goreng 
of ijs, etc. Er waren zooveel goederen, dat 
lang niet alles verkocht kon worden, <loch 
de opbrengst van den verkoop was bijzon
der mooi. Met grooten dank aan God en 
allen, die ons hielpen, werd gesloten. Ook 
de geestelijke zegen van deze dagen zal ons 
nog lang in herinnering blijven. R. 

MANADO II. 
Wij beleven gezegende tijden in ons korps 

en verheugen ons over de vruchten, die God 
ons doet zien. Brigadier en mevrouw Loois 
hebben als gevolg van dezen oogst van zielen, 
een aantal makkers ingezegend tot soldaat 
en recruut onder de oude Legervlag. Het was 
een plechtige avond, waarop nog eens dui
delijk naar voren werd gebracht, wat de 
roeping is van elk kind van God, van elken 
heilssoldaat. 

De zangkoren van beide korpsen, Manado I 
en II, hadden hun deel te doen en zongen 
een mooi lied. Wij danken. Qod voor Zijn 
zegen en gaan vertrouwend de toekomst 
tegemoet. Corr. 

S T R IJ D K R E E T 

De Chef. -
PEKALONGAN. 

Zaterdag en Zondag, 2 en 3 October, had
den wij het voorrecht den Chef-SecTetaris, 
vergezeld van Brigadier !Iiorth, onzen Divi
sie-officier, met ons te hebben. Het bezoek 
was goed voorbereid en bovenal telkenmale 
in het gebed aan God opgedragen, welke 
gebeden op heerlijke wijze verhoord werden. 

Reeds des Zaterdagsavonds waren velen 
opgekomen om te luisteren naar de bood
schap, die de Kolonel ons bracht. Ons hart 
werd verkwikt en vijf makkers werden ertoe 
gebracht door den Geest van God, om hun 
toewijding aan den Heer te veTnieuwen. 

Ook de Zondagmorgen-samenkomst was 
bijzonder gezegend. Gods tegenwoordigheid 
mochten wij op kennelijke wijze ervaren. Ons 
geloof werd versterkt en vol moed gaan wij 
voorwaarts om ihet Ev.angelie te prediken in 
Pekalongan. Vriendelijk dank voor Uw be
zoek, Kolonel ! 

Een die er bij was. 

TEGAL. 

Het bezoek van den Chef-Secretaris aan 
ons korps is een groote bemoediging geweest 
'Voor ons als officieren, zoowel als 'Voor onze 
makkers. De zaal was goed bezet. Wij mo
gen wat rneer menschen in onze bijeenkorn
sten bereiken, wai ons tot vreugde stemt. 

De vier officieren, dien avond in de zaal 
aanwezig, vertegenwoordigden vier nationa
liteiten : de Chef-Secretaris kwam van 
Engeland, de tolk van N oorwegen, onze 
bevelvoerend officier is een Hollandsche, 
terwijl haar assistente een Fransche was 
- doch ze waren allen een in Christus. 
Brigadier Hiorth vergezelde den Kolonel 
en diende als tolk, daar de bijeenkomst in 
Maleisch en Hollandsch werd gehouden. Het 
woord, dat gesproken werd, maakte diepen 
indruk en ofschoon wij geen zichtbare 
vruchten rnochten oogsten, zoo weien wij 
toch, dat Gods woord nimmer ledig weder
keert. Al te gauw was <lit bezoek weer 
voorbij, doch de zegen blijft. 

x. 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN GENOMEN UIT HET JAARLIJKSCH VERSLAG 
OVER DEN LEGERARB.EID IN GEHEEL DE WERELD, JUIST IN ENGELAND 

GEPUBLICEERD ONDER DEN NAAM VAN 
,,THIS BROTHERHOOD OF NATIONS." 

AFRIKA. 

In tegenstelling met vele van Afrika;s 
stoere dorpshoofden der inheemsche wereld, 
waren enkelen hunner in een afgelegen dis
trict nog niet door het Christendom be1n
vloed, ofschoon hun kinderen onze dag3cho
len bezochten. Teneinde her. te winnen, werd 
een bijzondere bijeenkomst belegd alleen voor 
deze dorpshoofden. Een-en-dertig hunner 
waren aanwezig en sommigen hadden meer 
dan 20 mijlen geloopen om tegenwoordig te 
kunnen zijn. 

Toen er gezongen werd : ,,Ga mij niet voor
bij, o Helland," vertelt een van de officieren, 
,,stak een oude man met een door diepe rim
pels doorgroefd gelaat, zijn hand op en 
zeide : ,,Ik steek mijn hand uit naar dien 
God van Liefde, want ik heb Hem noodig." 
Welk een vreugde hem tot het licht te leiden ! 

HAWAII. .. 
,,Elijah" is een van de honderden inwo

ners van Maoei, Hawaiian eilanden, die kort
geleden voor Christus gewonnen werd. Een 
jaar geleden voorzag hij in zijn onderhoud 
door weerlooze reizigers te overvallen, hen 
te plunderen en dan te vluchten. Nu mar
cheert hij elken avond mee in den marsch 
naar de suiker- of ananasplantages om de 
boodschap van het Evangelie te verkondigen. 

SINGAPORE. 

Onze arbeid werd daar begonnen in 1935 
door Brigadier en mevrouw Lord, zendings
officieren met jarenlange ervaring. Het werk 
heeft zich z66 snel ontwikkeld, dat er nu 

reeds 2 centra's zijn voor Evangelisatie-arbeid 
met eigen zaal; een tehuis voor jonge vrou
wen, een jongenshuis, gevangeniswerk en 
Reclasseeringsarbeid, terwijl verschillende 
takken van jeugdarbeid in werking zijn. Een 
plaatselijk ,,Hulp-in Nood"-fonds doet goede 
diensten. Er zijn nu reeds 11 officieren werk
zaam, waarvan een van Britsch-Indischen 
landaard, die zich wijdt aan het werk onder 
de Tamil-bevolking. 

JAPAN. 
Ons Sanatorium voor longlijders, even 

buiten Tokyo, is langzamerhand uitgegroeid, 
totdat er nu reeds plaats is voor 230 patienten. 
Een lange lijst van degenen, die nog op 
opname wachten, heeft echter het plan doen 
rijzen voor uitbreiding. 

De directrice, een bekwame Japansche 
dame, die zoowel een zeer geeerde dokteres 
als heilsofficier is, spreekt vol lof over haar 
staf van J apansche verpleegsters, die ook 
de geestelijke nooden der patienten ter harte 
nemen en op deze wijze een dubbel gezegend 
werk verrichten. 

CHINA. 
In Ting Hsien heeft het Leger r:og niet 

zoo lang geleden een ziekenhuis geopend. 
Dit dorp ligt in een district met meer clan 
800 dorpen en is dus een centrum van acti
viteit. Het hospitaal is ook erkend als Oplei
dingsschool voor verpleegsters. Een groot 
aantal van deze meisjes is van kindsbeen af 
in onze tehuizen voor kinderen in Peking 
grootgebracht en geeft nu straks haar tijd 
en kracht om haar eigen volk te helpen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Die zijn leven liefheeftt zal bet ~ 
~ zelve verliezen en die zijn leven ~ 
~ haat in deze wereldt zal hetzelve ~ 
~ bewaren tot het eeuwige leven. ~ 

~ Johannes 12: 25 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LICHT IN DE DUISTERNIS. 
Mooi kampongwerk in Djokja. 

'Op doorreis naar Soerabaja had onderge
teekende het voorrecht een kijkje te nemen 
in arbeid achter de schermen, die echt zen
dingswerk te zien gaf. Een goed kwartiertje 
fietsen buiten Djokja, rechts den weg af door 
een smallen kampongweg, komt men bij een 
keurig zaaltje, waaruit op dien donkeren 
avond een vriendelijk, helder licht stroomde. 
Sergeant Ende doet daar met zijn vrouw een 
gezegend werk onder de Javanen. 

Op eigen kosten lieten zij het zaaltje bou
wen, van bilik, doch stevig en met cementen 
vloer. Een vijftigtal menschen zat er neer
gehurkt en jong en oud zong lustig mee en 
klapte dappeT in de handen bij het koor. 
Brigadier Hiorth had de meeting, terwijl 
Majoor Rosenlund en de inheemsche officier 
assisteerden. 

.) 

Met groote aandacht werd de geschiedenis 
van den zaaier, eenvoudig, pakkend door den 
Brigadier verteld, aang~oord . Men leefde er 
geheel in cp, stelde vragen, gaf antwoord, 
in een woord, men bemerkte dat de bood
schap begrepen werd. Wat een mooie kans ! 
Er was een slamatan en daardoor was het 
bezoek minder dan gewoonlijk, doch het hart 
was dankbaar voor deze heerlijke gelegen
heid tot prediking van den naam van J ezus, 
het Licht der wereld. Moge Gods zegen op 
dezen arbeid in het verborgen rusten ! 

Redactrice. 

DE HARP EN DE WIND. 
Eens had een Duitsch edelman de torens 

van zijn kasteel door ijzerdraad laten ver
binden, zoodat dit als de snaren van een 
harp gespannen was. Toen alles gereed was, 
luisterde hij, of hij muziek hooren zou; geen 
geluid bereikte echter zijn oor. Dat kwam, 
omdat het zomer was, en de wind zich dan 
zelden verhief; de draden werden niet be
wog~n en gaven geen klanken van zich af. 

De herfst kwam en daarmee de zachte 
bries, die langs de draden streek. Zwakke 
tonen deden zich ihooren. Ten slotte werd 
het winter en toen joegen de stormen om 
het kasteel, die de harp met machtige muziek 
deden antwoorden. 

Wanneer er om ons heen strijd en moeite 
en zorg heerschen, kan het gebeuren, dat 
dan juist de liefelijkste melodieen voor onze!1 
Meester opstijgen. 

Het lied, in \het dal van het lijden geboren, 
is meestal dieper van toon dan dat, het
welk op der bergen vreugdetop wordt 
gecomponeerd. 

ONZE OFFICIEREN IN CHINA. 
Een der laatste nummers van de Engelsche 

Strijdkreet meldt ons het volgende, betref
fende onze officieren in China. 

,,Wij hebben goeden grond om te gelooven, 
dat al onze officieren in Shanghai veilig zijn. 
Mevrouw Majoor Harris en mevr. Majoor 
Begley zijn met haar kinderen naar Hongkong 
overgebracht. De officieren in Tientsin en 
Shantung zijn allen veilig. 

De verbinding met Paoting Fu, waar Adju
dant en mevrouw Pettersen in bevel zijn, is 
verbroken evenals met Hopei, waar Adjudant 
en mevrouw Wells arbeiden; ook met Kal
gan, waar een aantal Chineescihe officieren 
gestationneerd zijn en met Shansi, waar 
Adjudant en mevrouw Beney het bevel 
voeren. Ook Nanking, waar Brigadier en 
mevrouw Morris werken is niet meer te 
bereiken. 

Van Peiping wordt gemeld, dat vele vluch
telingen de stad binnen stroomen. De heils
soldaten zijn onmiddellijk begonnen met hulp 
verleenen in het district rondom de ver
schillende korpsen. Aan meer dan 4000 men
schen werd graan verschaft, voedsel gevend 
voor 8 dagen, berekend op 2 maaltijden per dag. 

De vrouwelijke officieren in Pei Yung Fang 
zijn clruk bezig gerst uit te deelen aan de 
in nood verkeerende menschen. In Kwang 
An Men distribueerden onze vrouwelijke 
officieren graan aan meer dan 2000 menschen. 

Een dringend verzoek was aan deze bood
schap toegevoegd, waarin gevraagd werd, dat 
alle heilssoldaten zich zouden vereenigen tot 
ernstig gebed, opdat spoedig de vrede terug 
moge keeren in het zwaar getroff.en China. 

* ** Wij nemen deze mededeelingen over, om-
dat vele van onze Legervrienden, zoowel als 
onze officieren zelf, zich !hebben afgevraagd, 
hoe ihet hun makkers in China gaat ! Vergcct 
hen niet in uw gebeden ! 
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GEHUWD: 

Kapitein Pieter Hehnhout, op 28-8-'31 
vanuit Hen:gelo in opleiding gekomen, 

met 

Luitenante Aleida van der Made, op 
8-11-'34 vanuit Den Haag IV in opleiding 
gekomen, 

te Soerabaja, op 21-10-'37. 

Overplaatsingen : 

Kapitein J.eDreverman - Batavia Meisjes
huis. 

Kapitein E. Hattalaibessy - Tegal (ass.). 
Kapitein C. H. Reyerse - Hoofdkwartier 

(J. L. Dept.). 
Kapitein M. Sapart - Oengaran (ass.). 
Luitenant E. Karcher - Hoofdkwartier (Fin. 

Depart.). 
Luitenant F. Ngahoe - Djokja Militair

Tehuis. 
Luitenant D. Tomauria - Bandoeng II. 
Luitenant H. Visker - Semarang Ooglijders

ih.ospitaal. 
Kdt. Luitenant I. Hendrik - Solo Militair

Tehuis. 
Kdt. Luitenant Karsih Garoet Huize 

Avondzon. 
Kdt. Luitenant K. Soei Toe - Bandoeng Mil. 

Tehuis. 
Kdt. Luitenant J. Waney - Soerabaja II. 

Bandoeng, 25 October 1937. 

J. W. DE GROOT, 

Commissioner. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 
De Kommandant bezoekt, vergezeld ·van 

Adjudant Palstra : 

4 November Cheribon. 
5 Tegal. 
6 ,, Pekalongan. 
7 

8 
9 

25-30 

" 
Limpoeng 's morgens. 
Krengseng 's avonds. 
Solo. 
Djokja. 
Ambon. Vijfdaagsche Confe

rentie. 

Mevrouw Kommandant De Groot, vergezeld 
van Brigadier Stewart. 

21 November Padang. 
29 Medan, opening tehuis voor 

Chineesche en inheemsche kin

deren. 

De Chef-Secretaris. 
14 November Magelang. 
15 Djokja. 
28 Batavia II. 

Brigadier F. Hiorth. 

4 November Cheribon. 
Te gal. 
Pekalongan. 

5 
6 
7 
8 
9 

14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

Limpoeng en Krengseng. 
Solo. 
Djokja. , 
Magelang. 
Poerworedjo. 
Tjilatjap. 
N galian en Semarang. 
Koedoes. 
Rembang. 
Ngawi. 
Blitar. 

VRIENDELI.JK VERZOEK. 

Eiken Dinsdag komen velen, mannen en 

vrouwen, oud en jong, aan hct Hoofdkwar

tier om 

GEDRAGEN KLEEDING. 

WIE HELPT ONS ? 
lndicn U gcbruik maakt van onderstaande 

formule gcschicdt bet vervoer gratis : 

lngevolge Gouvcrnements-besluit no. 17, 
3 Maart 1904, en ingevolge beschlkking van 
den Hoofd-Inspccteur, Chef van den dienst 
der Staatsspoorwcgen, op Java dd. 26 Sep
tember 1911 No. 8903 / N. 

Javastraat 16 - Bandoeng. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

November 1937. 
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,,Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart ver
sterken, gij allen, die op den Heer hoopt." 

De Generaal. 

Met de luchtpost ontving de Kommandant 
bericht van het Internationaal Hoofdkwar
tier, dat de Generaal een wonderbare cam
pagne heeft tot nu toe in Amerika. Meer 
bijzonderheden hierover kunt u vinden op 
pagina 4 van dit nummer. Laat ons bidden, 
dat God onze internationale leidster tot 
grooten z,egen zal stellen en <lat rvelen door 
haar boodschap zullen gebracht worx:len tot 
de kennis rvan onzen Heer Jezus Christus. 

De Kommandant. 

Onze leiders zijn veilig teruggekeerd van 
hun reis naar Makassar en Midden-Celebes. 
Zij zijn vol over de groote zegeningen, die 
God op de verschillende samenkomsten 
heeft willen schenken. Veel menschen wer
den in de bijeenkomsten bereikt, vooral ook 
in Makassar waar de installatie van den 
Padvinderstroep plaatsvond. Een uitvoeriger 
rapport hieromtrent vindt men elders in dit 
blad. In een volgend nummer volgen ook 
meer bijzonderheden over Celebes. 

De Officierssamenkomsten waren bijzonder 
gezegend en onze makkers, die zoo ver weg 
in de eenzaamheid arbeiden, zullen dit be
zoek van den Kommandant niet spoedig ver
geten. Vele zielen werden gewonnen voor 
Christus tot groote vreugde van den Kom

mandant en mevrouw De Groot, doch niet 
minder: tot groote bemoediging van hen, die 
zoo trouw ginds voor den Meester arbeiden. 

Uit de ,,Komende Gebeurtenissen" blijkt, 
dat onze Kommandants een drukke maand 
voor .zich lhebben. Moge God hen zegenen en 
tot zegen stellen, niet alleen voor onze eigen 

makkers, doch ook voor allen, die de samen
komsten zullen bezoeken ! 

Onze zieke makkers. 

Het is ons een ·vreugde te kunnen melden, 
dat onze zieke kameraden goed vooruitgaan. 
Majoor Veerenhuis heeft het ziekenhuis 
kunnen verla'ten en is nu voor enkele dagen 
in het Ooglijders-Hospitaal. 

Adjudante Cardinaal, die plotseling ziek 
was geworden en naar het ziekenhuis ver
voerd moest worden, is ook aan de beterende 
hand. 

Mevrouw Kapitein De J onge en Kapiteine 
Doelah moesten zich onder behandeling van 
een dokter stellen. 

Kapiteine Kudding, die reeds sedert enkele 
maanden in ons ziekenhuis te Soerabaja 
vertoeft, gaat langzaam rvooruit. 

Wij zijn er zeker van, dat we onze makkers 
niet zullen 1vergeten in ons gebed. 

Ps. 31 : 25. 

Ook vragen wij voorbede voor enkele van 
onze soldaten n.l. Sergeant-majoor v.d. Veer 
en Envoy Zr. van Agteren, ·beiden van 
Bandoeng I ; momenteel vertoeven deze 
makkers in het ziekenhuis. God zegene hen 
en allen, die hun lief zijn in deze u:ren van 
beproeving. 

Hartelijk welkom. 

Wij roepen Kapiteine Van Lith, die juist 
de terugreis naar Ned.-Indie heeft aanvaard, 
een hartelijk welkom toe. Zooals velen weten, 
vertrok de Kapiteine naar Holland onder 
zeer dToeve omstandigheden en nog voordat 
zij in het vaderland aankwam, stierf haar 
moeder. Deze omstandigheden in aanmer
king nemende, heeft de Kapiteine toch een 
goed verlof gehad bij haar zusters en heeft 
het verblijf in de koude haar krachten her
nieuwd. Wij verwachten haar met het M.S. 
,,Sibajak", dat op 18 November a.s. in 
Tandjong Priok hoopt aan te komen. 

Het inheemsche kinderhuis te Medan. 

Het gerestaureerde oude kinderhuis te 
Medan, dat in gebruik zal worden genomen 
voor inheemsche en Chineesche kinderen, 
nadert zijn voltooilng. Gedurende de tweede 
helft van November hoopt mevrouw Kom
mandant De Groot, vergezeld van Brigadier 

Stewart, de Vrouwen Maatschappelijk Secre
taresse, Medan te bezoeken voor de offi
cieele opening van <lit tehuis. Op de heen
reis hopen mevrouw De Groot en de Briga
dier over Padang te reizen om aldaar het 
pas begonnen P ·olikliniek- en ziekenhuis
werk in oogenschO'Uw te nemen. Te zijner 
tijd zullen wij meer hierover hooren. 

Mi1itair-tehuis in Ambon. 

In genoemde plaats is een ruim, geschikt 
gebouw gehuurd, waar wij een tehuis zullen 
openen voor de mannen van de Land- en 
Zeemacht. De Kommandant hoopt deze 
plechti:gheid te leiden in de laatste helft van 
November. 

Uitbreidingen. 

In Toeren hopen wij binnen afzienbaren 
tijd een ruim up-to-date ziekenhuis te heb
ben. De plannen voor den bouw zijn reeds 
ver gevarderd. Dit beteekent een ,groote 
verbetering voor onzen arbeid in den 
Oosthoek, aangezien het tegenwoord.ige 
Hulp-ziekenhuis 1veel te klein is. 

In Bandoeng schiet men flink op met den 
aanbouw van een nieuwen vleugel voor het 

Jongenshuis aan den Roemer Visscherweg. 
Nog gedurende November hopen wij d~zen in 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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gebruik te kunnen nemen, waardoor er 
plaats zal komen in dit tehuis voor 50 
jongens. 

Voor het Chineesche korps te Bandoeng 
worden grootsche plannen gemaakt met het 
oog op den bouw van een nieuwe zaal. Spoe
dig hoopt men met den bouw te kunnen 
beginnen. Deze zaal zal plaats bieden aan 
300 mens-chen. 

Het Opsporings-departement. 

Wist u, dat bovengenoemd departement 
er menigmaal in geslaagd is, vermiste per
sonen op te sporen en hen weer in contact 
te brengen met familie-leden en vrienden? 
Regelmatig kwamen aanvragen tot opspo
ring op het Hoofdkwartier binnen. Door het 
intern.ationale karakter van onze organisatie, 
zijn wij in staat in korten tijd in contact te 
komen met dergelijke departementen over 
de geheele wereld. Een klein bedrag voor 
porti-kosten, etc. is gewenscht. 

Gaarne willen wij degenen, die in behoefte 
daaraan verkeeren, helpen vermiste fami
lie-leden te vinden. 

Gelukwenschen. 

In de woning van enkele onzer offi-cieren 
is groote blijdschap door de komst van een 
kleine : Jozef, zoon van de Kapiteins Rigo 
en Poerwontanojo, zoon van de Luitenants 
Setyono. Mogen deze beide jongens voor
spoedig opgroeien tot eer van God ! 

Kandidaten. 

Op pagina 4 zullen jonge menschen den 
oproep voor kandidaten lezen. Wij zouden 
onze jonge heilssoldaten willen raden de:ren 
oproep te maken tot een ernstige zaak van 
gebed. Arbeiders zijn noodig in Gods wijn
gaard. Indien ge weet geroepen te zijn voor 

Gods werk - stel niet uit uzelf aan te mel
den. Wij willen er echter de aandacht op 
vestigen, dat men eenigen tijd heilssoldaat 
moet zijn, alvorens als Kandidaat te kunnen 
worden aangenomen. 

(vervolg van pag. 2 kol. 4). 

Het eerste, wat de Kommandant deed, toen 
hij naar voren trad om te spreken was een 
aantal officieren bevorderen tot hoogeren 
rang. Dat gaf een applaus en instemming van 
vreugde ! Officieren en goeroes zongen daar
op hun lied en dan gaf de Kommandant ons 
een kijkje in alles, wat er alzoo in de Leger
wereld buiten Celebes voorviel. Waar wij zoo 
verwijderd zijn van andere Legerposten in 
dit gedeelte van onzen Archipel, was alles 
even belangrijk om te hooren. 

Mevrouw De Groot hield haar toespraak 
in het Maleisch. Met onverdeelde aandacht 
werd zij gevolgd. Tot aan de deur was de 
groote zaal vol menschen ,,doch om ons heen 
zijn engelen", vertelde mevrouw. De geest 
in deze bijeenkomst was machtig ! Tot slot 
las de Kommandant nog Psahn 121, zoo 
uitermate geschikt voor ons volkje hier in 
de bergen. Het was alles goed en heerlijk, 
wat dien avond gesproken werd en een ge
zegend begin. 

Den volgenden dag een J ongeliedendag, 
doch daarover laten meer. 

L. 

WIJ ZOEKEN. 

JAN SCHUMACHER, Duitscher van 
geboorte, jaren geleden naar Ned.
Indie vertrokken~ Een familielid, de 
heer Peter Schiittrucht, Duitschland, 
verzoekt opsporing. 

Inlichtingen over bovengenoemde 
worden gaarne ingewacht door : 

Kommandant J. W . de Groot, Opsporings
Departement, Javastraat 16 - Bandoeng. 

OM OVER NA TE DENKEN. 
Er was een man, die nooit leelijke dingen 

van zijn vijanden vertelde, omdat hij geen 
vijanden had. En de reden waarom hij geen 
vijanden had, was dat hij n ooit leelijke din
gen vertelde. 

Een edel mensch denkt altijd het beste 
van iedereen ; hij kijkt naar de goede hoe
danigheden, niet naar de slechte en verdraagt 
geen kwaadspreken over de tekortkomingen 
en gebreken van anderen. 
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, DE JEUGD 

LS jullie je atlas neemt 
en de kaart van de Stille 
Zuidzee opslaat, zul je -
als het een goede kaart 
is - een stipje zien ten 
Noorden van Nieuw
Zeeland, juist onder den 
evenaar ; dat stipje heet 
,,Oceaan-Eiland." 

Daar is het, dat deze geschiedenis zich 
afspeelde. 

Het was een mooie Zondagmorgen, ver
scheidene jaren geleden. Een kleine stoom
boot werd vastgemeerd aan een boei, die 
diep in de zee geankerd lag, op verren afstand 
van de kust, want daar bevond zich een 
koraalrif en het was dus niet veilig, om 
dichterbij te komen. 

De officieren van de boot meenden, dat 
een wandeling langs het strand wel eens 
aangenaam zou zijn. Zij gaven den matrozen 
- allen Kanakajongens met donkere gelaats
kleur - dus opdracht, de kleine zeilboot 
gereed te maken, om naar de kust te varen. 

Vlug werd aan de opdracht voldaan, 
want zoo'n tochtje leek hun wel. 

Juist toen de officieren op het punt stonder:, 
te vertrekken, kwam de jongen van den 
machinist, een jonge Kanaka, Moti genaamd, 
vragen, of hij met de officieren mee mocht. 
Zoo gaarne wilde hij de godsdienstoefening, 
die de Zendelingen zeker met de inlanders 
dezen morgen zouden houden, op het eiland 
bijwor:en. Hij beloofde, op tijd terug te zijn 
bij de officieren, om het middagmaal op te 
dienen. 

De grootheid van kleine dingen. 
Michel Angelo, de beroemde Italiaansche 

schilder en beeldhouwer, legde op zekeren 
dag aan een bezoeker uit, wat hij juist aan 
een brok beeldhouwwerk veranderd had, 
sinds die vriend den laatsten keer bij hem 
was geweest. 

,,Dit deel heh ik geretoucheerd; dat ge
polijst ; dien trek wat verzacht ; die spier 
wat meer uit laten komen en een beetje 
uitdrukking gegeven aan de lippen en wat 
meer spanning aan dat been." 

,,Maar dat zijn allemaal slec'hts kleinig
heden," merkte zijn vriend op. De man was 
eerlijk een beetje teleurgesteld, omdat er 
geen groote veranderingen in het werkstuk 
waren aangebracht. ,,Dat kan wel zijn," ant
woordde de beeldhouwer, ,,allerlei kleinig
heden leiden inderdaad tot volmaking ; 
maar volmaaktheid is geen kleinigheid ! " 

En hoe dikwijls blijkt het, dat onverwachte 
kleine dingen verantwoordelijk zijn voor 
geweldige resultaten ; b.v. kleine beetjes 
achteloosheid. 

Eenige jaren geleden haastten zic'h twee 
mijnwerkers, na een dag van zwaren arbeid, 
naar de schacht. De een blies zijn lampje 
uit en stak 'het in zijn zak. Maar de tweede, 
wiens lamp haast uitgebrand was, zette het 
weg op een richel en liet het branden. 

,,Zou je het niet uitblazen," vroeg de eerste. 

,,In een minuutje gaat het vanzelf uit," 
was het antwoord, terwijl ze reeds in de 
wachter:de liftkooi stapten. 

Door dat kleine brandende lampje raakte 
een der grootste kolenmijnen van N oordwest
Amerika in vlam en die brand heeft meer 
dan tien jaar lang gewoed, alle blusschings. 
pogingen ten spijt. 

Nog een voorbeeld - en er zijn er dui
zenden meer te geven. Op een groote staal
fabriek verge-et een man een drijfwiel te 
smeren. Daardoor dreunt een pin uit dat 
wiel los en de heele zaak vliegt stuk. Die 
kleine onachtzaamheid van <lien eenen man 
kostte die fabriek meer dan een millioen 
gulden, omdat het gansche bedrijf zes en 
een halven <lag moest worden stilgezet. 

,,Jong Holland." 

Moti was een goede jongen, en de offi
cieren gaven hem dan ook dadelijk toe
stemming, om op den bcdem van de kleine 
boot het reisje naar den wal mee te maker •. 

Nu is het gewoonlijk heel aangenaam, 
om op een klein eilandje in de Stille Zuid
zee langs het water te wandelen, maar 
dezer: morgen was de zon tamelijk heet, 
en al heel spoedig, inderdaad veel eerder, 
dan zij voornemens waren geweest, beslot·~n 

de officieren, naar het schip terug te keer'"n. 
Niemand dacht aan Moti of hoe deze naar 
de boot terug zou moeten komen, als zij 
zonder hem vertrokken. En de jonger. zelf 
had er geen flauw vermoeden van, dat zij 
van plan waren, om zco vroeg weer weg 
te gaan ; hij had een goeden tijd op den 
Zendingspost. 

I . 

gezicht van Moti opduiken. Het volgende 
oogenblik stond deze reeds op het dek, en 
wrong zich het water uit de kleeren. 

,,Waar kom jij vandaan? Heb je dat heele 
eind, vanaf het eiland naar hier, gezwom
men ?" vroeg de ontstelde man. 

Ja mijnheer '" antwoordde Moti. ,,Ik 
h;d ~ers belo~fd, op tijd voor het mid
dagmaal terug te zijn, en toen ik zag, <lat 
de kleine boot reeds weg was, hen ik maar 
gaan zwemmen." 

Maar we wisten toch wel, <lat het niet 
jo~w schuld was, als je niet op tijd terug 
was geweest ! En dan, heh je niet gedacht 
aan de haaien, die hier zooveel voorkomen ?" 

Moti glimlachte. Ja, hij had zeker wel 

Bang voor de haaien, maar toch-
Hoe een moedige Kanaka~jongen zijn woord hield. 

De officieren keerden zonder Moti terug. 
Totdat de bel den maaltijd aankondigde, 

bleven zij nu toekijken, hoe enkele matrozen 
met een groot stuk vleesch, dat aan een 
haak bevestigd was, die weer aan een 
ketting zat, probeerden, om haaien te vangen. 

,,Kling-kling, kling", luidde de etensbel en 
allen gingen heen. Allen, behalve een der 
officieren, die des morgens ook op het 
eilandje was geweest. Hij tuurde over de 
railing en was in diep gepeins verzonken ; 
hij dacht aan God en over het doel, dat 
Hij met zijn leven kon hebben. 

Plotseling zag hij uit het water, waarin 
de matrozen zoo juist naar haaier. gevischt 
hadden, het druipnatte, maar lachende 

Wist . 
1e ••••. 

D AT er ongeveer honderd en vijftig 
soorten duiven in de wereld zijn ? 

D AT postduiven grooter zijn dan de 
gewone duiven en een langer, slanker 

lichaam hebben ? 

Dat de lange, sterke slagpennen in vleu

gels en staart hen in staat stellen, groote 
afstanden te vliegen ? 

D AT ze bij windstilte een snelheid van 
50 K.M. tot 60 K.M. per uur bereiken ; 

maar dat ze, als de wind hen begunstigt, nog 
sneller vliegen? 

aan de haaien gedacht, daar wist hij alles 
van. (Welke Kanaka-jongen zou dat niet !) 
Doch hij antwoordde : 

,,Mijnheer, ik beloofde, terug te komen, 
en het zou verkeerd zijn geweest, als ik 
het niet gedaan zou hebben. Ik dacht aan 
de haaien en eerst was ik bang. Maar ik 
heh den Heer Jezus gevraagd, of Hij de 
haaien van me af wilde houden, en Hij 
heeft Zijn armen om mij heen geslagen en 
mij veilig in ons schip gebracht. Toen ik 
aan het zwemmer. was, riep ik naar het 
sc'hip om hulp, maar niemand hoorde mij. 
Ik hen daarom maar door blijven zwemmen. 
En nu hen ik blij, dat ik nog op tijd hen, 
om het eten op te dienen." 

D AT reeds in de dagen van het Romein
sche Keizerrijk men postduiven ge

bruikte voor het overbrengen van ibood
schappen? 

Dat ze in 1870 gebruikt werden, om brie
ven en boodschappen binnen Parijs te bren
gen, dat belegerd werd, waardoor de inwo
ners geheel van de buitenwereld waren 
afgesloten. 

D AT duiven niet drinken a[s andere 
'Vogels, maar als paarden en in een teug 

hun dorst lessen en den snavel in het water 
houden, zonder dien op te heffen, tot ze 
bevredigd zijn ? 

NS HANDELSDEPARTEMENT 
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Liederenbundels voor oud en jong, met of zonder 
muziek. Hollandsch, ingenaaid en in prachtband 
met of zonder Nieuw Testament of Bijbel. 
Engelsch, Maleisch, Javaansch. 

V raagt prospectus. 

in allerlei uitvoering en taal 

over en als leidraad bij den arbeid van het 
LEGER DES HEILS. 

J 0 N G EN S~ EN M E I SJ ES B 0 E K EN 

BENOODIGDHEDEN VOOR ZONDAGSSCHOLEN EN KLEUTERKL~SSEN 

KERSTVERSIERING VOOR TAFEL EN MUREN 
LUXE KERSTKAARTEN MET ENVELOP~lO CENT PER STUK 

KOKOSMATTEN VAN IEDEREN VORM EN KLEUR. OP 
BESTELLING van f 2.50 en f 3 . ...- per M 2 loco Semarang. Bestellingen 
worden opgenomen aan bovengenoemd adres of rechtstreeks aan de 
Kolonie voor Behoeftige lnlanders, Boegangan, Semarang. 

FILIAL EN: LEGER DES HEILS, Kramat 18 Batavia-C. 
LEGER DES HEILS, Embong Malang 61-67, Soerabaja. 

Vinden jullie Moti geen dapperen Christen
jongen? Reeds toen had hij den Heer Jezus 
lief en nu werkt hij zelf als Zendeling onder 
zijn eigen landgenooten. We we ten, dat hij 
zal overwinnen, want hij heeft geleerd, den 
Heer Jezus te vertrouwen. 

En Hij zal en wil ook jullie altijd helpen. 
Bidt iedereen dag tot Hem, en vraag om 
Zijn kracht. 

VOS. 

0 P ons dorp woont een welgestelde 
landbouwer, die er een kleine paarden

fokkerij op na houdt en het geluk had, een 
heel mooien vos te fokken. 's Zomers mocht 
Vos vrij rondloopen in de weide bij zijn huis 
en de hoer rvertelde met trots, <lat als hij 
riep: ,,Vos, Vos, waar ben je ?" het paard 
naar hem toe kwam geloopen en den kop op 
zijn schouder legde. Zoo groeide Vos op tot 
een mooi en sterk paard. 

Na eenige jaren ziet de landbouwer op 
een mooien dag een heer zijn erf oploopen, 
die naar zijn paarden vraagt en wiens oog 
op Vos valt. ,,Wel, hoe oud is dat paard ?" 
- ,,Zeven jaar," zegt de hoer. - ,,Neen," 
zegt de antler, ,,<lat geeft u verkeerd aan, 
hij is wel acht." - ,,Drommels," denkt onze 
vriend, ,,dat moet een kenner van paarden 
zijn, dat hij zoo juist den leeftijd van een 
paard hepalen kan." 

,,Dat paard wil ik wel koopen," zegt de 
vretmdeling. 

,,Dan moet ik eerst weten, aan wien ik 
het verkoop, want mijn Vos komt nooit in 
sjouwers handen." 

,,Daar is geen kwestie van, hij komt in 
bovenst ibeste handen." 

,,Kan wel zijn, maar de .menschen zeggen 
zoo veel, ik moet weten voor wien u komt." 

,,Ik hen de hoofdkoetsier van H.M. de 
Koningin en het paard komt in de konink
lijke stallen," verklaart de heer. Daarmede 
was het lot van Vos ·beslist ; 'hij verliet zijn 
baas en ging naar het Loo. 

Een jaar later moet onze landbouwer voor 
andere zaken op het Loo zijn en denkt : 
,,Ik ga meteen eens naar Vos kijken". Als 
hij bij de stallen .is gekomen, zegt men hem, 
dat Vos aan het werk is op het land. ,,Zou 
hij mij nog kennen ?" denkt de hoer. Hij 
stelt zich verdekt op, achter een boschje, 
zoodat het paard hem niet zien kan en roe pt, • 
zooals hij gewoon was te doen : ,,Vos, Vos, 
oude jongen, waar ben je ?" 

Het paard spitst de ooren, krabbelt me 
de pooten, wordt ongedurig en onhandel
baar. De knechts, die met hem bezig zijn, 
zeggen : ,,Zijn oude baas moet in de ibuurt 
zijn." Ze laten hem een oogenblik vrij. Pijl
snel rent Vos naar de plaats, waar de stem. 
vandaan kwam, en legt zijn kop op den 
schouder van den baas, zooals hij het altijd 
gedaan had. 

,,Ik had hem zoo graag weer meegeno
men, maar de opperstalmeester van Hare 
Majesteit, wien alles rverteld werd, heeft mij 
beloofd, dat Vos nooit zal verkocht worden." 

Een paar jaar later kwam de landbouwer 
weder op het Loo en Vos herkende den 
ouden baas even goed als voorheen. 

Uit ,,Maandblad Dierenbescherming" . 

HET JONGSTE REGIMENT. 

HET jongste regiment zijn wij 
Van 's Konings legermachten. 
Straks onze beurt - dan gaan ook wij r 
Hoe moeilijk valt het wachten ! 
Wij trokken liefst met blijden zin 
Nog heden 't groote strijdperk ir . . 

Maar niet versaagd ! wij mogen reeds: 
In naam des Konings strijden; 
En mcnig vijand hebben wij 
Reeds nederlaag doen lijden; 
En ied're zonde, groot o{ klein, 
Die zal voor ons een vijand zijn. 

Zie : ,,Liefde" staat op Zijn banier 
In schitt'rend goud geschreven ! 
En wie den strijd wil winnen hier, 
Die volge Hem door 't leven ! 
Als soms een hart de poorten sluit, 
Dan maken wij 't door liefde buit. 
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