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EEN NIEUW ZIEKENHUIS GEOPEND 

V. l. n. r. woning der officieren, ziekenzaal, hoofdgebouw. 

D E dag van 28 Juni j.l. is een 
groote dag geworden voor onzen 
arbeid in den Oosthoek en wel 

bij name ons hulpziekenhuis in Toe
ren. Dien dag ging namelijk een lang 
gekoesterde wensch in vervulling en 
had de opening plaats van een mooi, 
doch eenvoudig en practisch inge
richt ziekenhuis, voornamelijk voor de 
inheemsche bevolking. Nu kunnen de 
oude, uit bilik opgetrokken gebouwtjes, 
van het hulpziekenhuis v erlaten 
worden. 

Diepgevoelde dank aan God welt 
uit het hart, als wij denken aan den 
arbeid van de officieren met hun hel
pers, die onder zulke primitieve en 
soms z·eer moeilijke omstandigheden, 
toch zulk een prachtigen arbeid voor 
God en de menschheid hier hebben 
mogen verrichten. Het is door Gods 
zegen, Die wat in het verborgen ge
schiedt, in het openbaar vergeldt, dat 
wij zieken en gewdnden en . . . . . . . . . ook 
nieuwe wereldburgers van verschil
lende nationaliteit een meer geschikte 
plaats kunnen aanbieden. Moge Zijn 
zegen op allen arbeid hier verricht, 
rijkelijk rusten ! Onderstaand laten wij 
een verslag van dezen ,,grooten" dag 
volgen, overgenomen uit het Soera
bajaasch Handelsblad dat ook zoo 
vriendelijk was boven~taand dliche in 
bruikleen af te staan. 

* • • 

De officieele openingsplechtigheid ,, 
van het nieuwgebouwde ziekenhuis 
van het Leger des Heils te Toeren, 
had Maandagochtend velen naar deze 
anders vrij stille districtshoofdplaats 
doen stroomen. Voor het Heilsleger 
beteekende deze opening de kroon op 
vele jaren van hard en ernstig werk. 
Hoezeer de inlandsche bevolking uit 
de omgeving vertrouwd geraakt is 
met de door het Leger gegeven zorgen, 
mo~e blijken uit het feit, dat gedurende 
de Jaren 1933 tot en met 1937, gemid
deld 1.000 personen jaarlijks in het 
b estaande hulpziekenhuis te Toeren 
opgenomen werden, terwijl er gemid
deld 60 tot 70 patienten dagelijks aan
wezig waren. 

In de poliklinieken Toeren, Toem
pang en Wadjak werden behan(leld 
rond 10.000 personen met ca. 30.000 
consulten per jaar ! Cijfers, die spreken. 

De bezoekers. 

Vroolijk. wapperden de vlaggen voor 
het aan een der hoofdwegen gelegen 
ziekenhuis. Auto na auto kwam aan
gereden, ·en de talrijke bezoekers 
werden verwelkomd door den Chef
secretaris van het Hoofdkwartier te 
Bandoeng L t. - K o 1 o n e 1 D o u g 1 as 
S. R i d s d e 1 en m e v r o u w 
Ridsdel. 

In de hall, de gangen en de als ont
vangstzaal ingerichte ziekenzaal, waren 
tientallen bloemstukken opgesteld, w.o. 
eenige van plantersorganisaties en 
ondernemingen. 

W·eldra was de ruime zaal tot den 
laatsten zetel gevuld. Er waren o.m. de 
resident van Malang en mevrouw 
Hogewind - deze laatste had bij aan
komst ee1L fraai bouquet zachtlila 
orchideeen in ontvangst te nemen, eene 
zeer geapprecieerde geste ! - met den 
regent en eenige andere Europeesche 
en Inheemsche bestuursambtenaren, 
sommigen met hunne dames. 

Van militaire zijde waren er de 
plaatselijk militair commandant te 
Malang, majoor Fikenscher, en de chef 
van het Militair Hospitaal, dir. off. van 
gez. 2de kl. majoor dr. Bar. 

De Inspecteur D .V.G. uit Soerabaja, 
dr. De Nooy, was er, met den residen
tie arts te Malang dr. Pesik; voorts 

(Cliche Sb.-Handelsbl.). 

was dr. Wempe van het Zendin.gszie
kenhuis ,,Soekoen" aanwezig en eenige 
an<lere medici. 

De planterswereld was ruimschoots 
vertegenwoordigd. De heer Maat, 
V oorzitter van de Medische Commis
sie der Zuid-Smeroe-landen, die veel 
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TOEREN. 
De Chef-Secretaris, Lt.- Kol on el 

Ridsdel, leidt de openingsplechtig

heid. Resident en mevr. Hogewind, 

de Regent en verschillende doktoren 

aanwezig. 

Daarop ging Majoor T j. T ichelaar, 
hoofd der Leprozerie te Soerabaja, 
voor in gebed. 

Lt.-Kolonel Ridsdel hield daarna 
eene redevoering; spr. ving aan, het 
aandeel te memoreeren, dat de pas 
afgetreden territoriaal commandant 
Commissioner De Groot in de tot
standkoming van dit ziekenhuis had 
gehad en gaf vervolgens een historisch 
overzicht, daarbij teruggaande tot de 
jaren v~6r 1918, toen voor de pestbe
strijding een aantal barakken neerge
zet waren in Zuid-Malang. 

Men bleef na het bedwingen van 
de pestexplosie geregeld hulp zoeken 
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V. L n . r. Kapitein Baasto, resident en mev r. Hogewind, 
mevr. BaastO, de Chef- Secretaris en 'lnevr. Ridsdel, de 

Regent, Kapitein Sprokkereef en Majoor Lorier. 

interresse voor dezen nieuwbouw ge~ 
toond heeft, willen wij even noemen. 
Ook waren er particulieren uit diverse 
plaatsen. 

De openingsplechtigheid. 
Lt.-Kdlonel Ridsdel zette het samen

zijn in door gemeenschappelijken zang 
uit het Liederenboek en terwijl Kapi
tein Sprokkereef aan het orgel accom
pagneerde, zong men meerstemmig : 
,,Komt laat ons zingen, al te saam : 
God is goed ! Hemel en aarde, ·prijst 
Zijn naam : God is goed" enz. 

Hoofdgebouw 

en ziekenzaal 

{rechts). 

in deze barakken en daarop werden ze 
afgestaan aan het Heilsleger. Dat 
vormde ·den grondslag voor het hulp
ziekenhuis, dat tot grooten zegen werd 
voor de streek. 

Verbetering was echter noodig, al
hoewel de gebouwen. het moedig vol
hielden. 

Spr. maakte gewag van het spaar
fonds, voor dit werk gereserveerd, 
terwijl de Generaal van het Leger des 
Heils in principe eene gift had toege
zegd. Er was echter nog een tekort en 
daarvoor werd een beroep gedaan op 
het publiek. 

Spr. bracht dank aan den Indisch 
Gouv. arts Teng Soei Hoo, en aan de 
officieren, welke h ier met liefde ge
wer kt hadden ; spr. herdacht Majoor 
Midteide en Majoor Palm en prees de 
toewijding van den huidigen directeur 
Kapitein S. BaastO en echtgenoote. 
Voorts dankte spr. den heer Maat, 
voorzitter der medische commissie u it 
de planterswereld voor de vruchtbare 
besprekingen en den architect van het 
ziekenhuis, den heer J . C. Ch. Lang, 
bouwkundige te Malang. 

(Verv olg pag 3 kol. 1). 
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Lt.-Kolonel Gordon Simpson, de Chef
Secretar is van Midden-Amerika en West
Indie, zond ons kortgeleden een verslag van 
zijn bezoek aan Suriname en Curac;;ao, waar
van wij hierbij een uittreksel laten volgen. 
Wij meenden, dat onze makkers en Leger
vrienden in de Oost zeker belang zouden 
stellen in het Legerwerk van de West. 

SURIN Al"VIE. 

,,Suriname, een Hollandsche kolonie aan 
de Noordkust van Zuid-Amerika heeft een 
cosmopolitische bevolking van ongeveer 
160.000 zielen. 1Bij mijn bezoek kwam ik in 
aanraking met West-Indiers, Javainen, Malei
ers, Chineezen, Roodhu1den en Boschnegers. 
Paramaribo is de hoofdstad. 

De Legervlag werd in 1926 onitplooid. 
Adjudant Jos. Govaars, die als pionier er 
heen werd gezonden, is er nog altijd in bevel. 
Met zijn vrouw, eenige officieren en verschil-

lende makkers was hij gekomen, om den 
bezoeker welkom te heeten en twee luid
sprekers droegen de tonen der mu.ziek, die 
onze krijgsliederen deed hooren, tot in de 
verten voort, toen ik voet aan wal zette. 

Vele vooraanstaande dames en heeren 
waren met alle makkers in de welkomst
samenkomst tegenwoordig. Onder hen was 
ook de minister van Onderwijs, die den 
Gouverneur vertegenwoordigde, die niet aan
wezig kon zijn. 

In deze bijeenkomst bleek duidelijk, <lat 
het werk van het Leger in Suriname buiten
gewoon gewaardeerd wordt. 

Er was een zeer gevuld programma voor 
mijn zevendaagsch bezoek opgemaakt. In 
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bijna alle samenkomsten - th.et waren er 
zeventien - kwamen er menschen aan de 
zondaarsbank, zoodat wij ons ten slotte over 
vier en zestig gewonnen zielen mochten 
verheugen. 

De Zondagsamenkomsten kenmerkten zich 
door diepe geestelijkheid en wij hopen, dat 
ook de dienst van veertig rninuten, <lien wij 
voor de Radio mochten houden, geestelijke 
resultaten zal gewrocht hebben in het hart 
der luisteraars. 

Vergezeld van een groep officieren en 
soldaten legden wij een flinken afstand per 
auto en motorboot af om op de melaatschen
kolonie te komen, waar de bewoners ruim 
een uur genoten van de muziek, het zingen 

Een der door het 
Leger des Heils 

geopende openbare 
speelplaatsen op 

Cura~ao 

(Willemstad) 

en de Evangelie-waarheden. Het muziek
korps der Kolonie begeleidde den zang. De 
directeur en de dokter waren beide tegen
woordig en vertelden hoezeer de zieken het 
op prijs stellen en er naar uitzien, dat het 
Leger van tijd tot tijd op de Kolonie komt. 

's Avonds laat ging ik, vergezeld van 
Adjuda!llt Govaars, naar het Nachtasyl, waar 
de ongelukkigen, de dakloozen, in lange rijen 
binnenkomen om er een nachtverblijf te 
vinden, en waar zij den volgenden morgen 
een bad krijgen en een ontbijt, voor zij weer 
op stap gaan. Vele nationaliteiten, talen en 
godsdiensten waren er onder het Legerdak 
dien nacht verzameld, juist zooals dat iede
ren nacht het geval was. 

Ook het goedkoope voedseldepot werd 
bezocht, dat evenals het Nachtasyl in een 
groote behoefte voorziet. 

De laatste samenkomst, die een der groot
ste was, werd in het midden der stad gehou
den : een Openlu.chtsamenkomst, waar wel 
1500 menschen tegenwoordig waren. Het 
was een indrukwekkende dienst. Krachtige 
getuigenissen werden er gegeven, o.a. door 
Sergeant-majoor Alvares. Koren werden 
gezongen in de Taki-taki taal (een vermen
ging van Engelsch, Nederlandsch en Indisch). 
Ook het zingen van het Nederlandsche 
volkslied maakte diepen indruk. Den vol
genden morgen waren vele vrienden en 
makkers op het vliegveld bijeen om mij 
vaarwel te zeggen en drie uur later was ik 
reeds in een krijgsraad tezamen met de 
officieren in Georgetown, de hoofdstad van 
Demerare (Br. Guyana). 

CURA(:AO. 

Curagao, dat nabij de noordwestelijke kust 
van Venezuela ligt, is slechts 374 vierkante 
mijl groot. Vanuit de zee heeft de stad een 
kaal en rotsachtig voorkomen, maar zij kan 
op een der schoonste havens bogen, die de 
zesde plaats onder wereldhavens in neemt. 
De oliefabrieken van de Hollandsche Shell 
Comp. behooren tot de grootste der wereld 
en leveren maandelijks 200.000 ton olie af. 
Dagelijks loopen er enkele van de grootste 
zeebooten ter wereld de haven binnen. 

Willemstad, de hoofdstad, is een zeer 
schilderachtige plaats en doet sterk aan 
Holland denken. De huizen zijn er in den 
oud Hollandschen stijl gebouwd ; zij hebben 
gevels uit de zeventiende eeuw, zijn in 
levendige kleuren geschilderd en de daken 
zijn met roode pannen gedekt. Het grootste 
deel der bevolking van het eiland - 50.000 
- bestaat uit kleurlingen, wier taal de 
Papiemento-taal is (een menging van Hol-
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landsch, Engelsch, Spaansch, Fransch, Por
tugeesch en Indisch). De beschaafde bevol
king spreekt Hollandsch, Spaansch of 
Engelsch ; de laatste taal is voor handels
doeleinden overheerschend. 

Op den morgen van mijn aankomst trok 
ik met Majoor Beunders er op uit, sprak 
met vele vrienden van het Leger, waaronder 
regeeringspersonen en zakenmenschen, die 
a1len veel belangstelling toonden voor de 
nieuwe ondernerning van het Leger : ,,Een 
tehuis en boerderij voor jongens." Later 
legden wij een afstar.d van 10 KM af naar 
een mooie plantage, ongeveer 240 are groot, 
waarop een oude, stevig gebouwde Holland
sche boerderij stond, die vergroot en ver
nieuwd zal worden en dan plaats zal bieden 
aan zestig jongens uit Curac;;ao en vci.n andere 
Hollandsche eilanden uit de buurt. 

De Oliemaatschappij heeft de plantage e:o 
de gebouwen ter beschikking gesteld; de 
directeur der maatschappij stelt zeer veel 
belang in de onderneming. 

Gedurende mijn bezoek heb ik allerlei 
bijeenkomsten geleid, waaronder een lezing, 
getiteld : ,,Het Leger des Heils - wat het 
is - wat het gedaan heeft - wat het hoopt 
te doen." Zelden heb ik tot een aandachtiger 
gehoor gesproken. 

Met den Majoor ging ik ook naar den 
dienst in de gevangenis. Aan het eind der 
samenkomst werd ik sterk ontroerd, toen een 
der gevangenen, een wegens moord veroor
deelde, bij een stoel neerknielde en weenend 
Gods vergeving zocht. 

Een volgende samenkomst was met de 
menschen van de tegen de rotsen aange
bouwde huizen. Bij helder maanlicht werd 
dcor middel van lantaarnplaten het Evangelie 
verkondigd. Des Zondags werden eveneens 
openluchtsamenkomsten gehouden, en uit 
alles l?)eek duidelijk den honger der men
schen naar het eenvoudige evangelie. Er ligt 
een groote kans voor onze makkers daar. 
Met het Zeemanshuis, het nieuwe Jongens
huis en een krachtig korps in Willemstad, 
zal het Leger goed toegerust zijn, om als 
een fakkel der gerechtigheid het eiland 

Curagao te verlichten." 
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.Safi.ta. Ccwz. 
Aan de stroomen van Babylon woonde ten 

tijde der ballingschap een man uit Israel, met 
name Uri en zijn huisvrouw. Een geest van 
moedeloosheid en gemor was over hem 
gekomen en hij twistte met God, wijl deze 
Zijn volk verlaten had. Hij sprak: 

,,Wie is de Almachtige, dat wij Hem zouden 
dienen en wat helpt het ons, <lat wij Hem 
aanroepen ?" 

Ook twijfelde Uri aan de belofte, waar
mede de Heer de ba.l!lingen troostte door den 
mond der Profeten en hij sprak : 

,,Wie zal onze kleine schaar redden uit de 
handen van den geweldenaar ? Het is niet 
mogelijk !" 

Daaraan nu deed Uri zeer kwalijk en hij 
bedroefde alien, die in den Heer geloofden 
en op het heil van Israel hoopten. Doch de 
Heer had geduld met Uri, naar Zijn groote 
barmhartigheid. 

Toen nu Uri op zekeren dag weder veel 
geklaagd en gemord had over den druk van 
vreemden, deed de Heer een diepen slaap 
over hem komen; Uri droomde. 

Hij dacht, dat hij met zijn vrou.w en kin
deren uit Babylon teruggekeerd was naar het 
vaderland en woonde op het gebergte bij 
Bethlehem. Hij had aldaar een hut gebouwd 
onder de schaduw van palmen en olijfboo
men en rondom weidden de schapen op de 
velden ; het graan op de akkers ruischte in 
de aren. Zijn hart was vol vreugde en hij 
sprak tot zijn huisvrouw en zijn kinderen : 

,,Laat ons vroolijk en welgemoed zijn, want 
alle ellende is voorbij." 

Doch zie, plotseling verborg zich de zon 
en het werd donkere nacht ; het donderde 
van den heme! en de aarde beefde ; de hut 
waggelde en de stijlen sidderden. IJlings 
vatte Uri zijn vrouw en kinderen en bracht 

hen naar buiten op het veld. Nauwelijks 
waren zij daar aangekomen, of de woning 
stortte krakend in ; het .,veld beefde onder 
hun voeten, also£ de aarde zich openen zou, 
om hen te verslinden. 

Met vreeze en beven verliet Uri de gevaar
lijke plaats en vlood met vrouw en kin
deren bij den gloed van den •bliksem naar 
een nabijgelegen rotsachtigen !heuvel. 

Maar ach, een nieuw onheil ! Een der 
kinderen was weg, het jongste ! De vader 
wilde naar beneden, om het te zoeken. Doch 
de aardbeving begon opnieuw, nog ontzet
tender dan te voren. De grond barstte open 
voor zijn oogen en de rots onder zijn voeten 
ve:rihief zich krakend boven den afgrond. 
Luid schreeuwden zijn vrouw en de kinde
ren, doch Uri bedekte zijn aangezicht en 
sprak : ,,Wi·e kan hier helpen en redden van 
den dood ?" 

Toen o!lltwaakte hij. En zie, zijn vrouw 
rustte aan zijn zijde en de kinderen sluimer
den rondom hem ; hij was nog in het land 
van Babylon. 

,,De Heer zij geloofd," aldus riep hij uit, 
,,'t is slechts een droom geweest !" 

Doch de Engel des Heeren stond aan het 
voeteneinde van zijn leger en sprak : 

,,Deze droom kwam van den !Heer. Ik 
raakte uw voorhoofd aan en het oogenblik 
des ontwakens heeft een einde gemaakt aan 
uw jammer. - Uri! vrees niet, geloof 
alleen !" 

Uri verootmoedigde zich voor den Heer 
en sprak: 

,,Ik heb druiven aan de doornen gezocht." 
Hij geloofde, troostte zijn volk en ver

sterkte zijn broederen. 
En Kores liet een gebod uitgaan, <lat Israel 

wederkeeren mocht naar zijn vaderlan<l. 
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H
·,J· Zoek 't eerst z

1 
ijn aangezicht. 

gaat slechts vei ig en gewis, 

Die wandelt in Gods licht. 

Laat God 

Als g' 

uw Gastheer z1Jn, 

aan den disch u zet; 

= Van Hem is 't aardsch en 't hemelsch brood. = 

Vraag beide in 't gebed. 

La at, 

God 

bij al 'tgeen g1J doet, 

op den voorgrond staan 

Zoo zal uw dag gezegend zijn 

En 't werk voorspoedig gaan. 

(Naar het Duitsch.) 
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De te 
onder leiding van den CHEF-SECRET ARIS en MEVROUW RIDSDEL. 

GROOTE SCHARE DEELNEMERS BEZIELENDE TOESPRAKEN BLIJVENDE ZEGEN. 

E EN J ongeliedendag is .. voor de betrokken 
jonge menschen altiJd een DAG met 

hoofdletters. Lang tevoren wordt er naar 
uitgezien en lang er na trilt de vreugde en 
de zegen nog na in het hart. Ja, ·er zijn vele 
jongeren voor wie de groote verandering in 
het leven, dateert van den eensten JQIIJ.gelie
dendag, dien zij meemaakten. 

Op Zaterdagavond 24 Juni begon in 
MALANG al de feestvreugde. De deelnemers 
van Toeren waren reeds aanwezig. Met 
geestdrift•werd gezongen. Brigadier Krusch
witz, onze heils-motoriste, was onze gast en 
met wat zij vertelde uit haar eigen jeugd, 
doch bovenal over haar reizen en Gods hulp 
en leiding in haar moeilijke werk, heeft zij 
de jeugd op bijzondere wijze geboeid. Deze 
eerste bijeenkomst in de zaal van Malang I 
was een goede voorbereiding voor den 
Zondag. 

De morgensamenkomst. 
De Chef- Secretaris en mevrouw Ridsdel 

hadden den ganschen Zondag de leiding van 
de samenkomsten, welke in de Christ. Mulo
school werden gehouden. Verder waren daar 
Adjudante Brouwer, de Majoors Cullen, 
Ingham, Tichelaar en Lorier en de korps
officieren uit Scerabaja, Malang, Blitar en 
Toeren. 

welke zich aanmeldde met in spreekkoor 
een tekst of spreuk of motto op te zeggen. 
Achtereenvolgens meldden zich de korpsen 
Malang I en II, Soerabaja I, II en III, Blitar 
en Toeren. 

Daarna werd de bijeenkomst begonnen 
met het oude schoone lied : ,,Zijt gij reeds 
gereinigd door des Heilands kracht", dat 
innig en van harte door de ruim 250 aanwe
zigen in het Hollandsch en Maleisch gezon
gen werd. Majoor Cullen en Kapitein 
Boschma gingen voor ·in gebed, waarna de 
Kolonel het doel van dezen DAG uiteen 
zette, n.l. de verdieping van het geestelijk 
leven en de vermeerdering van onze toewij
ding. Op meesterlijke wijze schilderde de 
K.o1onel ons het zelfV'erloochenende leven 
van Daniel ails jongeling, rterwijl ook met 
grooten ernst €!ll aandacht het woord van 
mevr. Ridsdel beluisterd werd. Aan het einde 
der bijeenkomst zochten 63 jonge menschen 
een vernieuwde aanraking van Christus." 

De middagsamenkomst. 
Wat de middagsamenkomst zoo onverge

telijk heeft gemaakt, was vooral de groote 
ernst en spontaniteit van de jongeren zelf. 
Deze werd 'Ojl'lgetwijfeld gewerkt door de 
actueele onderwerpen, door de daartoe aan
gewezen jonge menschen zelf behandeld. 

leven." Het was een woord van groote 
waarde, een bemoediging, waarmede hij aan
toonde, hoe God hem geholpen had in zijn 
verzoekingen, in zijn tegenspoed en in het 
verdragen van spot, als hij er voor uitkwam, 
dat hij een Christen was. 

Luitenant Thio sprak over: Christus en de 
hedendaagsche jeugd." Zelf aan den ingang 
des levens en toch ook door zijn arbeid als 
jong heils-officier weer middenin het }even 
der jonge menschen, behandelde hij zijn 
onderwerp met vuur en bezieling. Het warme 
applaus bewees, dat men hem goed begrepen 
had. 

Korpskadet Srtans Queysen bes~oot de rij 
<lien middag. Zij sprak over : ,,Het Korps
kadetschap". Eerst wat gebonden door het 
gevoel van de groote verantwoordelijkheid 
van de taak haar opgelegd, doch later ge
inspireerd door de heerlijkheid er van, deed 
zij een krachtig beroep op de jonge men
schen om hun jonge leven meer volkomen 
aan den dienst van God te wijden. 

Mevrouw Ridsdel nam dezen roep over. 
Staande op het platform schaarden de aan
wezige korpskadetrten zich om haar been. 
Vrijwillig kwamen enkelen naar voren en 
besloten om voortaan den Heer te dienen 
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in dezen nieuwen weg. Zoo werd deze 
rniddag tot een onvergetelijke ure voor 
!eiders zoowel als bezoekers. 

De avondsamenkomst. 
Nu was de beurt weer aan Kolonel en 

mevrouw Ridsdel om hun boodschap te 
brengen, vlot vertaald door Adjudante 
Brouwer. Dat de sprekers zich ten voile 
bewust waren van hun veranitwoordelijke 
taak om van dezen avond het aller-allerbeste 
te maken, hebben zij bewezen. Beiden 
spraken bezielend en vol vuur. Ach, hoe 
werden de woorden ingedronken, woorden 
van diepgaande ontleding van het geestelijk 
!even en van het hooge ideaal, maar ook van 
den Reiland, Die ons gegeven is en Die ons 
in staat kan stellen Hem ter eere en der 
wereld tot zegen te leven. In de stilte van 
den avond, bij het rustige lamplicht in de 
opperzaal en onder den invloed van Gods 

Welk een bezieling deze groote schare 
jongelui te zien, alien met het heerlijke doel 
voor oogen : gered om te redden ! Reeds 
dadelijk onder den eersten bidstond, kwam 
de Heer zeer dicht nabij. Temand vertelde: 
,,'t Was also£ Gods stroomen van zegen over 

Daar was allereerst Kandidaat Rakem met 
de vraag: ,,Waarom wil ik officier worden ?" 
Gespan:nen verwachtjng - een stem van een 
der hunnen, die uit eigen persoonlijke erva
ring een antwoord zou geven op een vraag, 
die ~oewel misschien nog onuitgesproken, 
toch reeds opgeklommen was in menig hart. 

Wenscht ge, dat uw leven vruchtbaar zal zijn ? 

• onze ziel werden uitgegoten. Ook de jonge 
menschen gevoelden <lit zoo." Geen wonder 
dan dat het ·zu.lk een goede dag werd. M·ajoor 
Lori.er schrijft eriover alsV'olgt. ,,Voordat de 
samenkomst feitelijk begonnen werd, terwijl 
de Kolonels op het platform stonden, werd 
door Adj . Brouwer iedere post opgeroepen, 

NIEUW ZIEKENHUIS' TE TOEREN. 

(Verv.o1g van pag. l). 

Met een wellkomstwoord voor den 
Ind. arts Oei Swie Gie uit Soerabaja, 
gevolgd door eene zegenbede, ver
klaarde spr. het ziekenhuis voor ge
opend. (Luide instemming). 

De resident spreekt. 

De resident mr. Hogewind bood 
namens den Gouverneur van Oost
Java gelukwenschen aan ·en merkte 
op, hoe juist de B.B.-ambtenaren dik
werf door hun veelzijdig contact met 
de inlandsche bevolking in de gele
genheid waren, het werk van het 
Leger des Heils gade te slaan en te 
bewonderen. Spr. roemde de toewij
ding en liefde voor dezen arbeid en 
.eindigde met zijne hartelijke ge'1uk
wenschen. ,,Moge God's ·zegen op Uw 
Werk blijven rusten !", zoo besloot spr. 
(Luid applaus). 

De rede van dr. De Nooy. 

. D~ Inspecteur D.V.G. in deze pro
vinc1e dr. De Nooy uit Soerabaja was 

Toen kwam de J. L. S . M. van Soerabaja I, 
broeder Lengkong. Dit was een stem van 
een die met groote liefde voor de jongeren 
bezie1d, hun een blik gun.de in het heiligdom 
zijns harrten : ,,Hoe Christus mij helpt Zijn 
koninkrijk op te bouwen in mijn dagelijksch 
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zeer verheugd, hier present te kunnen 
zijn om namens den Dienst der Volks
gezondheid zijne gelukwenschen te 
kunnen offreeren. Spr. ging terug in 
het verleden en memoreerde het vol
hardend streven van Zuster Midteide, 
waardoor in 1932 eene belangrijke ver
betering en uitbreiding met eene 
ni·euwe vrouwenafdeeling verkregen 
werd. Eenige cijfers lichtten nader toe, 
hoeveel zegenrijk werk in het oude 
hulpziekenhuis verricht was. Spr. deed 
uitkomen, hoe belangrijk de bijdrage 
was, die het Leger des Heils zich ge
troost had voor de individueele ziekenr
zorg in Toeren en omstreken en naar 
spreker's meening, was de tijd gunstig 
om een voorstel tot verhooging van de 
subsidie'basis bij het hoofd D.V.G. in 
te dienen, vooral, nu er eenige ruimte 
gekome~ was op de 'D.V.G.-begrooting 
om de J arenlang hardnekkig gehand
haa:fde suhsidielimiten te verhoogen. 
Gaarne zou spr. voor zoover in zijn 
vermogen was, voorstellen van het 
Leger des Heils voor dit object steunen. 
(Verheugde gezichten a'1omme bij de 
Legerofficieren !) . 

Doe dan het volgende i 

BID 

WAAK 

WERK 

. 

Verdere redevoeringen. 

De heer Maat, administrateur van 
,,Gledagan-Pantjoer" schilderde het 
gebrek aan medische verzorging in de 
dessa en dankte voor de steeds gege
ven hulp. Namens de planters van den 
Zuid-Smeroe bood spr. gefokwenschen 
aan. 

De heer Henfling, administrateur 
van ,,Soepit Oerang'', sprak namens de 
Malangsche Landbouw Ver. de beste 
wenschen uit voor het zi:ekenhuis, en 
hoopte, dat de onderhandelingen met 
de concerns tot een goed einde werden 
gebracht. 

Nadat de directie van het ziekenhuis 
even voorgesteld was onder applaus, 
wees de heer Da•m, administrateur van 
,,Kali Klepoe", als voorzitter van den 
administra teurskring , ,z ui:derge'bergte" 
op de moeilijkheden, die nu achter den 
rug waren. Spr. herdacht de werkers 
in het verleden en voegde zijne gfluk
wenschen bij de veile voorgaande. 
. Mej. Brig·adier Stewart, hoofd van 
het vrouwen maatschappelijk werk te 
Bandoeng, bracht in herinnering, hoe 
zij hier 20 jaar geleden gewerkt had 
en nam dit als uitgangspunt voor eene 
vergelijking tusschen voorheen en 
thans, hare groote vreugde uitspre
kende over de veranderin.gen ten 
goede. Mevrouw Vonk zong : ,,Grijp 
toch de kansen door God u gegeven." 

Tenslotte dankte Lt.-Kolonel R1dsdel 
alle sprekers, waarop mevrouw Ridsdel 
het dankgebed uitsprak. 

(Zie kol 4. onderaan). 

N eem tijd om gemeenschap 

met God te oefenen . 

Leef voor God met het oog 

op de eeuwigheid. 

Leef voor anderen. 

Doe den plicht, die voor de 

h9nd ligt. 

Spreek tot ontmoedigden 

een woord van troost. 

Laat er vreugde :op uw 

gelaat te lezen zijn. 

Breng licht in de duisternis . 

Geest baanden velen, gedecideerd opstaande, 
zich een weg naar voren, waar zij neer
knielden om hun al aan Christus te wijden, 
opdat straks thuis, op school en in hun 
werk het gezien mag worden, dat zij Zijn 
waarachtige volgelingen zijn. Meer dan 
honderd personen knielden <lien dag neer 
aan den voet van het Kruis. 

Een woord van harrtelijken d:ank: aan alien, 
die meehielpen, zoowel officieren als 
Jongeliedenwerkers, die van bu.iten kwamen 
en de reisgelegenheid verzorgden en ook 
aan de makkers van Malang, die op zulk 
een royale wijze den proviand leverden voor 
de honderdvijftig deelnemers van buiten. 

De rondgang. 
Gedurende den rondgang had ieder

een gelegenheid, kennis te maken 
met dit ziekenhuis en overal hoorde 
men woorden van bewondering. De 
ruime haH, als wachtkamer bedoeld, 
wordt geflankeerd door het dokters
vertrek en de polikliniekkamer. Ach
tereenvolgens een onderzoek- en een 
kraamka1ner, terwijl nabij den ingang 
de hijzonder practische operatiezaal is 
gelegen. Speciale aandacht vroeg hier 
de bouwmethode met toepassing van 
glazen bouwsteenen, waardoor de 
lichtinval buitengewoon groot werd ! 

Verder zijn er 3 blokken a 2 zieken
zalen, iedere zaal voor 15 patienten, 
eenige vertrekken voor Europeesche 
klasseverpleging, keurig ingericht, een 
isolatievertrek, degelijk ingerichte 
keukens, een flink paviljoen voor de 
officieren, enz. Terrein voor uitbrei
ding is mede aanwezig." 



Een artikel, dat den 

mensch heenwijst naar 

EEN, Die de ziel kan 

vrijmaken van zonde. 

D E eeuwenoude kreet der men
schenzie.l is geweest de kreet om 
een openbaring van een per

soonlijk God, machtig en willig des 
rnenschen zonden te vergeven en des 
menschen geweten rust te schenken. 
Vanaf de dagen van Job is die kreet 
van den mensch geweest: ,,Och, of ik 
wist, dat ik Hem vinden zou !" 

Door alle J oodsche geslachten heen 
trilde dit verlangen, hetwelk tot uiting 
kw am in de prof etie van een komenden 
Messias, Die in staat en bereid' zou zijn 
aan de grootste nooden van het 
menschdom te voldoen. In de volheid 
der tij den is Hij gekomen en Zijn 
komst luidde een nieuw tijdperk in 
van hoop voor het menschengeslacht. 
Zijn wonderbare prediking deed Zijn 
roem uitgaan door het geheele land 
en ,,de schare hoorde Hem gaarne." 
Een groot feest werd gehouden in 
J eruzalem en onder de d uizenden, die 
daaraan deelnamen, waren ook enkele 
Grieken, die uitriepen: ,,Wij wilden 
J ezus wel zien !" 1Dit was het eerste 
teeken van ontwaken van het slapende 
geweten der wereld voor het feit, dat 
J ezus een Reiland en Koning was der 
heidenen zoowel als der J oden. 

* * * 
In den kreet van deze Grieken 

hoorde Jezus den kreet van een 
gansche wereld om Een, Die machtig 
was te verlossen van zonde. Met een 
Zienersblik zag Hij een visioen van 
dien dag, waarop alle valsche gods
dienst en bijgeloof verworpen zou 
worden, elk heidensch altaar verlaten 
zou zijn en van elk land, elke natie en 
tong, een schare, die niemand tellen 
kan voor Hem zou ibuigen als Reiland 
en Heer, tot verheerlijking van God, 
den Vader. 

Bij het bestudeeren van het leven 
van Jezus moeten wij altijd Zijn men
schelijkheid voorop stellen. Een zuiver 
inzicht van Zijn menschelijke natuur 
moet de basis vormen voor een zuiver 
begrip van Zijn Goddelijkheid. Hij 
nam niet de gestalte aan der engelen, 
doch van het zaad en geslacht van 
Abraham. Hij was een levend deel van 
dat geslacht. 

Hij was been van zijn been en 
vleesch van zijn vleesch. Hij had een 
menschelijke moeder en een mensche
lijke geboorte. Hij wies op, evenals 
ieder ander, in wijsheid en grootl:e. 
Zijn gevoelens en nooden waren gelijk 
aan die van andere menschen. Hij 
,,hongerde" naar menschelijk gezel
schap en menschelijke sympathie. Hij 
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stonden de Schriftgeleerden in den 
tempel verstomd over Zijn wijsheid. 
Als jonge man stond Hij geduldig aan 
de schaafbank, Zich bewust van Zijn 
heilige roeping. 

Toen Hij in het openbaar Zijn pre
diking begon, behoefte Hij slechts te 
spreken en de winden zwegen stil, de 

~====~==II 
K OMT, gij gebondene, troostlooze harten, 

Knielt nu voor Hem, Die al uw lijden deelt ! jJ 

Brengt Hem 't gewonde hart, zegt Hem uw smarten! 
De aard heeft geen droefheid, die Christus niet heelt. 

Ziet, hoe uw Reiland wacht, vol mededoogen ! 
Van Gods ontferming is Hij ons het beeld. 

Zijt gij gewond, bezwaard, door smart gebogen, 
Daar is geen wonde, die Christus niet heelt ! 

Hoort naar den Geest van God, Die in uw harte 
Licht brengt, Die overtuigt en niets verheelt ! 

• II 

Hij maant u : droeve ziel, kom met uw smarte ! 
Daar is geen leed, dat Genade niet heelt. 

was een ,,Man van smarten en verzocht 
in krankheid." 

Al deze dingen brengen Hem dicht 
bij ons. Hij was een met ons. Vele zijn 
de ti tels, welke aan J ezus gegeven 
worden. Men noemt Zijn naam: ,,Won
derlijk, Raad, Sterke God, Vader der 
Eeuwigheid, Vredevorst", doch de 
naam, welken Hij koos voor Zichzelf, 
brengt Hem vlak naast ons : ,,ZOON 
DES MENSOHEN." Alles wat men
schelijk was, was in Hem vereenigcl. 
Hij was de eenig volmaakte, ideale en 
volkomen mensch. 

,,Ik vind geene schuld in Hem" was 
en is het algemeene getuigerris van 
beide, vriend en vijand. Jezus veree
nigde in Zichzelf al de eigenschappen 
der Goddelijke genade. Wanneer wij 
zoeken naar het hoogste voorbeeld van 
zachtmoedigheid, moeten wij opzien 
tot Jezus, Die ,,zachtmoedig was en 
nederig van hart." Voor een voorbeeld 
van geduld is het J ezus, Dien wij 
zoek<en, Die ,,als Hij gescholden werd 
niet wederschold en als Hij leed niet 
dreigde." 

Wijsheid zoeken wij ·niet ·~llereerst 
bij Salomo, doch bij J ezus, want 
,,Nooit heeft een mensch alzoo gespro
ken, gelijk deze Mensch." 

Als een voorbeeld van bezielenden 
ijver is daar wederom J ezus, van Wien 
geschreven staat: ,,De ijver van Uw 
Ruis heeft mij verteerd". Ook als een 
voor beeld van lief de neemt Hij de 
hoogste plaats in, want toen wij nog 
vijanden waren, had Hij ons lief en gaf 
Hij Zijn leven voor ons. 

De meest overweldigende waarheid, 
die den mensch ooit verkondigd werd, 
is vastgelegd in vijf woorden, geschre
ven door Johannes: ,,Het Woord is 
vleesch geworden." De eenige redelijke 
oplossing voor de menschelijkheid van 
Jezus is het erkennen van Zijn Godde
lijkheid. Laat ons niet vergeten, hoe 
Hij het recht neemt van Zich Zelf te 
zeggen: ,,Ik: ben het Licht der wereld." 
,,Niemand komt tot den Vader clan door 
Mij"; ,,Die Mij gezien heeft, die heeft 
den Vader gezien" ; ,,Komt herwaarts 
tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijt en Ik zal u rust geven." 

::: * * 
Van de wieg tot het graf vinden wij 

het bewijs van Zijn Godheid in Zijn 
eigen persoon. De herders begroetten 
Hem aJs Koning, de Wijzen kwamen 
met hun gaven van het verre Oosten 
om Hem te aanbidden, terwijl Hij als 
Kindeke in Zijn moeders armen lag. 
Toen Hij een jongen was van 12 jaar, 

storm bedaarde, de hongerigen werden 
gevoed, de dooden werden tot het leven 
teruggeroepen. Hij leefde, zooals 
niemand anders geleefd had, Hij stierf, 
zooals niemand anders stierf. En van 
het kruis keerde Hij ·terug tot den 
Vader, een overwinnend Verlosser van 
een ver loren wereld. 

.... * * 
Onze hoogste en blijvende vreugde 

is Hem te kennen als den Redder van 
zonde. Door Zijn verzoenend sterven 
aan het kruis, als Rechtvaardige voor 
de onrechtvaardigen, beantwoordt 
J ezus de vraag: ,,Hoe kan een schuldig 
zondaar vergiff enis ontvangen en 
redding en geluk, nu en voor eeuwig ?" 

Hij is de weg van God tot den 
mensch, Hij is de weg van den mensch 
tot God, de ware Jakobsladder, rei
kende van den hemel tot de aarde. 
De wonderbare waarheid is, dat Zijn 
Evange1ie getoetst kan worden aan 
elke menschelijke ervaring. De mensch 
kan persoonlijk weten, dat J ezus vrede 
geeft aan het bekommerde hart, dat 
Hij licht kan geven in de moeilijkste 
problemen des levens en genezing voor 

De Legerzaal te Medan. 

Wij, de heilssoldaten van Sumatra's Oost
kust, waren zeer blij , dat de Chef-Secretaris, 
die naar Medan was gekomen voor het 
welkom van den nieuwen Territoriaal Leider, 
van de ge.legenheid gebruik maakte om een 
Zondag in de verschillende posten door te 
brengen. 

Zaterdagavond waren wij ibijeen in een 
gezellig sarnenzijn met de officieren. Wij 
<genoten en de Kolonel genoot met ons en 
spoorde ons aan voort te gaan tot grooter 
overwinning ! 

De Zondag is een dag van glorie gewor
den ! Vroeg in den morgen leidde de Kolonel 
reeds een samenkomst op de Leprozerie 
,,Poeloe si Tjanang". Dat het evangelie van 

de meest neerdrukkende smart der 
wereld. 

Overal vindt m·en mannen en vrou
wen, die ltevergeefs gezocht heibben 
naar vrede, geluk, doch die nergens 
gevonden hebben, totdat zij die vonden 
bij Jezus. Nog nooit is gehoord, dat 
een mensch gered werd van de zonde 
door Plato of door Socrates of door 
iemand anders dan J ezus Christus. 

Hoe komt het, dat alleen. Hij in 
staat is den mensch vrij te maken 
uit den verderfelijken greep van lage 
hartstochten en zonde ? Er kan slechts 
een antwoord zijn en dat antwoord is, 
dat wij in Jezus Christus hebben den 
eenig heiligen en algenoegzamen Hei
land. Hij is Degeen, Die de slavernij 
gevangengenomen heeft. Zijn offer is 
de poort tot heerlijkhe1d en Zijn 
sterven de toegang tot het leven. De 
zegeningen en vreugden van het Chris
telijk geloof, welke ons zoo dierbaar 
zijn, zijn met bloed gekocht. Door 
Zijn str~emen is ons genezing gewor
den. Wij kennen de vreugde, omdat 
Hij het leed heeft gedragen, wij hebben 
vrede temidden van den storm, omdat 
Hij den storm onderwierp aan Zijn 
wil. Waar Hij ging, wat Hij deed, Hij 
zocht immer het afgedwaalde schaap, 
luisterde naar den zachten kreet van 
hen, die in gevaar en nood verkeerden. 
Zelfs terwijl . Hij hing aan het kruis, 
Zijn .lichaam gefoilterd door pijn, Zijn 
ziel bezwaard met de schuld van een 
zondige wereld, had Hij tijd en kracht 
een door zonde beladen ziel te redden 
en te behouden voor de eeuwigheid. 

De hartstocht voor zielen, was geen 
bijzaak voor Jezus. Hij gaf Zijn leven 
er voor. Hij werd arm, opdat wij rijk 
zouden worden. In Zijn eigen lichaam 
droeg Hij onze zonde en schande. Hij 
betaalde den prijs voor onze over
treding. Sommigen trachtten Hem er 
toe te brengen het kruis den rug toe 
te keeren. Hij worstelde echter verder. 
Hij werd als een Lam ter slachting 
geleid, doch geen klacht kwam ov•er 
Zijn lippen. Zijn lijden was onbeschrij
felijk en toch had Hij te midden van 
aHes kracht om woorden van liefde 
en vergiffenis te spreken. Hij stierf 
met een gebroken hart. 

Vele jaren geleden was er een jonge 
man, die in New-Orleans woonde. 

(Vervolg pag. 8 kol. 4). 

De Chef .. Secretaris aan 
Suma tr at s Oostkust. 

Christus niet maar een theorie is, doch 
groote practische waarde heeft, bewees de 
aanblik van deze melaatschen, die, hoewel 
misvormd en geteekend, toch konden getui
gen en door handgeklap, zingen of slechts 
een vreugdevollen blik, te kennen gaven, dat 
de vrede Gods in hun hart was uitgestort. 

De samenkomst in MEDAN kenmerkte 
zich door blijdschap. De Kolonel was ,,er in" 
en niemand kon merken, dat bet de eerste 
maal was, dat hij met ons was, zoo een waren 
wij in geest. tBlijmoedige getuigenissen en 
opgewekt zingen vormden een goede inlei
ding voor de boodschap door den Kolonel 
gebracht. Door zijn ernsLig bijbelwoord, ver
lucht met vele illustraties en mede door de 
uitstekende vertaling door Kapitein Papilaja, 
was de Kolonel in staat de menschen te doen 
begrijpen, dat eenvoudig gelooven het begin 
is van eeuwige zaligheid. VijI personen kniel
den dien avond neer om God te zoeken. 

Groote vreugde vervuJt ons hart voor dit 
bezoek, waardoor de banden met bet Hoofd
kwartier en onze makkers in andere streken 
van <lit land, hechter zijn geworden. Wij zijn 
dankbaar voor dezen dag met den KoloneL 

Poot. 
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B IJ aankomst van de ,,Christiaan 
Huygens" in Belawan-iOeJJti stond 
daar ·QP de kade reeds en clubje 

heils-officieren tezamen met den Chef
Secretaris om de nieuwe lei:ders met 
de groep versterkingen te verwelko
men. Temidden van de bekende drukte 
bij aankomst van een boot in een 
Indische Haven, was daar de begroe
ting van oude en n:ieuwe vrienden, 
<loch spoedig was men op weg voor 
een kort bezoek aan de verschillende 
inrichtingen ter Oostkust. 

Natuurlijk was het welkom in de 
beide kinderhuiz.en hartehjk en droeg 
een eigen karakter door het vriende
lijke van de begroeting door de kin
deren. Ons nieuwe kinderhuis voora~ 
was een groote verrassing voor Kolo
nel en mevrouw Beekhuis. Veel tijd 
was er niet, doch de enkele oogen
blikken, tezamen met de officieren en 
kleine bewoners doorgelbracht, waren 
prethg en deden onze nieuwe leiders 
zich dadelijk thuis gevoelen. 

Voor het eerst werden de K01lonels 
op Poe]oe 'S'i Tjanang door de patienten 
van een lepra-kolonie begroet en voor 
hen was dit een bij'zondere ontroering. 
De Kolonel was echter vol bewon
dering voor alles, wat hij van dit deel 
van onzen arbeid zag. De korte bijeen
komst aldaar gehouden, bracht grooten 
zegen en wekte veel verwachting voor 
toekomstige bezoeken. 

. BATAVIA. 
Na een kort oponthoud in SINGA

PORE ging het nu op Tandjong Priok 
aan. Reeds tijdi<g waaiden daar de 
Legervlaggen en hadden de officieren, 
versterkt met enkellie makkers, zich 
opgesteld om met een ouderwet!i,chen 
Legermarsch hun leiders te begroeten. 
Vroolijk klonk het langs de kade: 
,, Voorwaarts, Heilssolda ten, voorwaarts 
in den strijd !" Zeker popelden de 
Kolonell1s en hun groep om van boord 
te komen, doch dat gaat niet zoo vlug ! 
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KOLONEL EN MEVROUW BEEKHUIS 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

VERWELKOMD. 

werd een hezoek gebracht aan de ver
schillende inrichtingen in Batavia en 
alles was natuurlijk nieuw en frisch 
voor Kolonel en mevrouw Beekhuis, 
z.oowel als voor de nieuwe Hollllandsche 
officieren, die maar stil alles in zich 
opnamen. 

Ook bracht de Kolonel, vergezeld 
van den Chef..JSecretariis en Adjudant 
Palstra, een bezoek aan Gouv·erneur 
v. d. Hoek en den wnd. burgemeester 
van Batavia. 

Het welkom in het I.E.V.-clubgebouw. 
Een mooie schare vulde de ruime 

zaal van genoemd gebouw op Donder
dagavond 21 Juli. Onder de aanwezi
gen zagen wij o.m. resident H. A. Van 
Loghem, a1lls vertegenwoordiger van 
den Gouverneur van West-Java, met 
echtgenoote, ass. resident M. C. Voorn 
van Meester-Cornelis, wethouder Peer 
als vertegenwoordiger van den burge
meester van Batavia, enkele afgevaar
d1gden namens het inheemsche bestuur · 
en den Zendings-Consul, Mr. I. C. 
Graaf van Randwijck. Verder waren 
de heilsso1daten en Legervrienden in 
grooten getale opgekomen om de nieuw 
aangekomenen te begroeten. De bijeen
komst stond onder le!iding van den 
Chef ~Secretaris, die met een hartelijk 
welkoimstwoord Kolonel en mevrouw 
Beekhuis toesprak, nadat op de gebrui
kelijke wijze met zang en gebed was 
begonnen. 

Het is ·een goede avond 1geworden, 
waarin een geest van hartelijkheid en 
kameraadschap heerschte en niets van 
officieele stijfheid te bespeuren viel. 
De verzekering van trouw en gehoor
zaamheid, welke de Chef-Secretaris 
nam~ns het ·officieren-corps en de heils~ 
soldaten gaf, was gebaseerd op de 
zeikerheid, dat de Kolonels kwamen 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel, Majoor 
Nyheim en Majoor Koning kregen 
daarop eveneens een gelegenheid een 
woord van welkom te spreken. Me
vrouw Ridsdel gaf den nieuwen leiders, 
alsook de nieuwe officieren de mooie 
belofte mee : ,,Mijne genade is u ge
noeg", voorwaar een groote bemoedi
ging aan het begin van dit nieuwe 
tijdperk in hun leven. 

Kapiteine Zoethout en Kapitein van 
der Veen spraken als vertegenwoordi
gers van de nieuwe groep en gaven een 
glashelder getuigenis van wat Christus 
in het ·eigen leven had gedaan. 

Daarop kwamen de hoofdpersonen 
van dezen avond aan de beurt, waarop 
reeds met spanning gewacht was. 
Mevrouw Beekhuis werd een harte· 
lijk welkom gegeven. Met ,,warmte" 
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BANDOENG. 

De Legertroepen in BANDOENG 
waren in vollle sterkte aanwezig op 
Vrijdag 22 Juli, tegen den tijd, dat de 
tweede Vlugge Vier zou binnenkomen: 
padvinders, kleuters, muziekkorps en 
natuurlijk de officieren ter plaatse 
werkzaam, tezamen met den Hoofd
kwartierstaf. 

Er was een ,,gezellige" spanning en 
toen de trein buiten het perron zicht
baar werd, was alles gereed voor de 
ontvangst. Ook nu werd de ,,Leger
•marsch" den Kolonels en vergezeiHen
de groep nieuwelingen toegespeeld e n 
gezongen, waarna een spontaan en 
hartelijk welkom volgde. De Chef
Secretaris heette namens de Bandoeng
sche troepen onze nieuwe leiders 
welkom, waarop de Kolonel in enke1e 
kernachtige woorden antwoordde. De 
kleuters zongen: ,,Wij gaan steeds 
voort en wij ken do en wij nimmer" en 
dit lieflijk zangkoor werd weldra ver-

(Cliche A.I.D.). 
Aankomst te Bandoeng - welkom op het station. 

! 

·I 
i -~ 

1 '· 

In het midden: Kolooel eo mevrouw Beekhuis. Links: Luitenant Wijkhuizen; rechts : Kapiteine 
Veenvliet, Luitenant Wi\!rsema. Achterste rij v.l.n.r.: Kapiteine Zoethout, Luitenants Van Wierst 
en Van Erven, de Kapiteins Van der Veeo, Kapiteine Van Druten. Geheel vooraan: Gretha Beekhuis. 

.. 
Eerst had dus de begroeting aan boord 
plaats met mevrouw Ridsdel en enkele 
officieren uit Bandoeng igekomen ter 
verwelkoming van hun nieuwen 
,,Chef". Eindelijk kwamen ze de brug 
af. In en ha·lven cirkel stond daar het 
muziekikorps, geflankeerd door mak
kers van het Ohineesche korps en offi
cieren in Batavia werkzaam. ,,Dat 
's Heeren zegen op U daalJJ" klonk het 
gedragen den Kolon<eilts teg~moet. lets 
wat men geen naam kan geven, doch 
het hart diep ontroerde, legde zich 
even over d·it aparte hoekje van de 
Lloyd-kade. Dadelijk sprak de Kolonel 
zijn nieuwe makkers toe met een har
telijk, eenvoudig woord en toen, te
midden van het geschreeuw der drne
lies, en de gewone drukte na aankomst 
van een mailboot was daar dat won-

' derbare contact met God door het 
gebed van onzen leider, een contact, 
dat overal] ontstaat, waar de ziel zich 
Verheft tot den Heer. Dat stukje kade 
werd heilige grond ...... Daarop terug-
gekeerd tot de w1erkelijkheid van een 
drukke haven, ging het naar de douane. 
Gedurende het verdere van den dag 

om ons voor te gaan in gehoorzaamheid 
aan Gods w~l en het uitleven van het 
voorbee1d van Christus in het leven. 

Het Hollandsche zangkoor zong 
keurig en met gloed een welkomstlied, 
waarvan de inhoud den Kolonels aan
spoorde te ,,blijven gelooven" en ,,op 
den Heer te vertrouwen". De duideil.ijk 
gezongen woorden waren een bemoe
diging voor allen. 

Het Mallieische zangikoor vertolkte 
de gevoelens van de Chineesche mak
kers in een lied van wel!lkom. 

W ethouder Peer, die sprak namens 
den bul"gemeester, kweet zich op aan
gename wijze van zijn taak. Spreker 
memoreerde den zegen, dien het Leger 
in het ver leden mocht verspreiden. 
Uit eigen ervaring kon hij vertellen 
van wat hij daarvan gezien had, wat 
aan zijn woord duibbele kracht gaf. 
Voorts wenschte hij de Kolonels geluk 
met deze 1benoeming als Leiders, en 
bracht de beste wenschen over van ,,de 
stad Batavia" voor ·een vruchtbare en 
goede periode van dienst in ons mooie 
Insulinde. Met hartelijk app'laus werd 
zijn sympathieke toespraak hegroet. 

in haar stem sprak zij over de vele 
bekende officieren, die ze hier ont
moette, over het welkom, dat zij mocht 
ontvangen, doch bovenal over haar 
groote verlangen een zegen te zijn en 
te doen, wat haar hand vond om te 
doen. Zij beaamde het woord van me
vrouw Ridsdel en voegde daaraan toe 
ervan verzekerd te zijn, dat ook de 
tweede helft der genoemde belllofte : 
,, want Mijne 1kracht wordt in zwakheid 
volbracht", door den Heer bewaarheid 
zou worden. 

Toen kwam onze nieuwe Territo
riaal Leider aan de beurt. De ernst 
en rust van zijn persoon uitgaande, 
legden zich reeds dadelijk ook o_;er de 
schare, die verwachtend tot hem opzag. 
Na de aanwezige autoriteiten gedankt 
te hebben voor het welkom hem be
reid, den Chef..JSecretaris en de offi
cieren verzekerd te hebben van zijn 
verlangen hen voort te leiden tot 
overwinning, stelde hij allereerst de 
nieuwe officieren voor, waarop hij ook 
nog even stillstond bij zijn aanstelling 
van de Generaal ontvangen. Doch al 
spoedig klonk het : ,,Nu ter zake", en 
toen werd het woord van God ter hand 
genomen en met intens·e aandacht werd 
voor een kwartier zijn boodschap ge
volgd. Wat een mooi woord was het ! 
Welk een rijk bezit om daarmee als 
een ,,gezondene van God", zooals de 
Kolonel zich noemde, deze nieuwe 
p~l'iode in het leven te beginnen ! ,,Th: 
weet, dat ik tot u komende, met vollen 
zegen des Evangelies van Christus 
komen zal." 

De Kolonel wist zijn gehoor op bij
zondere wijze te boeien en wij geloo
ven, dat God ons in de toekomst door 
Zijn dienstknecht grooten zegen schen
ken zal. Met het oude ibekende lied : 
,,Vat, Reiland, bei mijn handen", werd 
deze mooie avond hesloten. - Nu naar 
Bando1mg ! 

** * 

ste11kt door alle aanwezige heilssolda
ten, die den ouden krijgszang met 
vreugde overnamen. Nu waren Ko1llonel 
en mevr. Beekhuis op de plaats van 
bestemming en met groote verwach
ting werd de avond tegemoet gezien. 
En deze heeft onze verwachtingen 
overtroffen ! 

Stampvol was de Congreszaal. Het 
platform gevuld met de nieuwe groep 
officieren, veteranen en de Hoofd
kwartierstaf. Het zangkoor had een 
eigen plaats, terwijl de aanwezige auto
riteiten op de voorste rijen hadden 
plaatsgenomen. Onder hen mochten 
wij opmerken, allereerst ass. resident 
t.b. Dr. A. C. Tobi, namens den resi
dent van Priangan, met echtgenoote, 
ass. resident G . Schwencke, ds. A. 
Goedhart, die de Indische kerk verte
genwoordigde en verder velen uit zen
dings- en evangelllisatie-kring die de 
vreugde met de heilssoldaten kwamen 
deelen. 

Bij het binnenkomen der zaal werd 
den Kolonels wederom de zegenbede 
toegezongen met begeleiding der 
muziek. Daarop verwelkomden de 
,,Zonnestraaltjes" den Kolonel met 
een ,,yellll" en werden mevrouw en de 
dochter van onze nieuwe leiders bloe
men aangeboden. 

Opgewekt en vol bezieling werden 
de liederen gezongen, de heilssoldaten 
waren ,,thuis" in de eigen zaal en <lat 
zegt veel. Na het welkomstwoord van 
den Chef-Secretaris, waarin hij namens 
alihen de nieuwe leiders welkom heette 
en de verzekering van trouw en liefde 
in den dienst des Heeren doorgaf, werd 
het woord gegeven aan Dr. Tobi, die 
namens den resident welgemeende 
wenschen uitsprak voor een nuttigen 
en zegenrijken tijd als leider van dit 
land. Hij zeide o.m. dat de uitnemende 
staat van dienst van Kolonel Beekhuis 
een waarborg was voor den arbeid in 

(Vervolg pag. 8 kol. 1). 
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1'1I~UV/S UII 1'1IDD~l'1 C::~L~E~S 
BRIGADIER WOODWARD OP HET OORLOGSPAD. ! 25 ]AAR 

HEILS-OFFICIER 
MET groot verlangen was door de 

menschen van het Koelawi en Kan
tewoe-district uitgezien naar de komst van 
den Brigadier, die zoovele jaren in Celebes 
in Kantewoe heeft gearbeid en nu als 
Divisie-officier terugkeerde. Vol spanning 
zag men dan ook naar het bezoek van ,,Toea 
Djanggoe", zooals hij genoemd wordt, uit. 

WINA'IiOE was de eerste post op de 
route. Liederen en toespraken waren het 
welkom en des avonds was er een groote 
bijeenkomst in het schoollokaal, waar 2 
kinderen aan den Heer werden opgedragen 
en 35 zielen tot Jezus kwamen. Den vol
genden dag een kindersamenkomst en 
wederom een meeting voor volwassenen, 
waar 16 menschen tot bekeering kwamen. 

TOWOELOE werd langs een zeer moeilij
ken weg bereikt. Urenlang ging het omhoog 
en dan weer steil naar beneden ; ook ging 
de tocht door vele rivieren, <loch eindelijk 
kwamen wij veilig aan. De begroeting was 
verrassend ! Met vlaggen getocid stonden 
daar de schoollcinderen, officieren en goeroes 
en in den optocht naar het kwartier trok 
oud en jong zingend mee. De school was 
des avonds volgepakt. Op Zondag was er 
de Altaardienst, terwijl tevens 7 kinderen 
aan God en het Leger werden opgedragen. 
Zes van de moeders gaven dien morgen zelf 
hun hart aan Jezus. Des avonds was er een 
inzegening van soldaten en 35 zielen zochten 
dien dag hun Reiland. Den volgenden dag 
was het jaarlijksch Oogst en Dankfeest, 
waarvoor geweldige belangstelling was. 

In BAROEWI, BIRO, KANOENA en 
LOEM!PO, kleine kampongs, werden op de 
verdere reis overaol gezegende samenkomsten 
gehouden. Bijna overal vonden deze plaats 

uitreiking van medicijnen, persoonlijke 
gesprekken, enz. Het was treffend te zien 
met welk een vreugde en vertrouwen al die 
oude mannen en vrouwen, die den Brigadier 
nu ruim 10 jaar geleden leerden kennen, 
opkwamen. De oudjes zeiden: ,,Je bent oud 
geworden, je baard is nu wit en je hebt 
niet veel haar meer .......... ... . . " Maar de 
genegenheid, die ze toonden was roerend. 
Ja, uiterlijk is de Brigadier veranderd, doch 
zijn liefde tot het volk is onveranderd -
zijn naam onder de Toradja's is onvergetelijk. 
God zegene onze dappere strijders, hem en 
zijn vrouw ! H. Juutilainen Adj. 

HET WELKOM IN HET 
P ALOLO-DISTRICT. 

De tournee van den Brigadier bracht hem 
door het zwaarst door de aardbeving ge
troffen gedeelite van iMidden-Celebes en de 
reis was niet een gemakkelijke, doch de 
zegen was groot. 

(Vervolg kol. 4). 

Een oude heiden-tempel. 

.MAJOOR H. GERTH. 

Majoor Gerth verliet 3 Juli 1913 de 
K weekschool voor heilsofficieren in 
Amsterdam om zijn eerste aanstelling 
als Kadet-Luitenant voor korps Har
lingen te aanvaarden. Dit was het 
begin van een carriere als Veld-offi
cier van 16 jaren en in dez.en tak van 
arbeid heeft de Majoor met grooten 
zegen in het vaderland mogen werken, 
met onderbreking van korten tijd, toen 
hij als Divisie-Jongelieden-Secretaris 
zijn krachten gaf. 

Half September 1930 arriveerden 
Majoor en mevrouw Gerth in Java en 
kregen een aan.stelling voor het 
Militair-tehuis in Bandoeng. 

Tezamen hebben zij een mooi en 
goed werk in verschillende dergelijke 
tehu.izen mogen verrichten. \De opge
wektheid, die het !even van den 
Majoor kenmerkt, is hem een groote 
hulp geweest om de vele moeilijk
heden die er soms in dit werk zijn., 
te overwinnen. 

Moge de zegen des Heeren op zijn 
verdere loopbaan rusten ! De ervaring, 
opgedaan in deze 25 jaar van dienst, 
zuilen hem van groot nut zijn gedu
rende de nieu.we dienstperiode in de 
Tropen, die hij juist is ingetreden. 

Tot onze spijt was het ons niet 
mogelijk tijdig een foto van den 
Majoor te 1bemaohtigen tot plaatsing 
in deze Strijdkreet. Red. 

in de oude heiden-tempels en met groote DE 
aandacht werd telkens de hoodschap des CHEF-SECRET ARIS EN MEVROUW RIDSDEL 
Heils aangehoord. 

LA WE, WELIRI, LONEBASA en ONOE 
waren nu aan de beurt. Bijna in elke ibijeen-
komst moest de Brigadier kinderen opdragen 
aan den Heer, wat telkenmale weer diepen 
indruk maakte. Vele menschen her.innerden 
zich den Brigadier van 6 jaar geleden e:r;i 
de lobo was te klein om alle menschen 
te herbergen. 

Zaterdagmorgen, heel vroeg vertrokken wij 
naar Kantewoe. Dit is de plaats, waar de 
Brigadiers Woodward den Legerarbeid als 
pioniers begonnen. Het welkom van ,,Toea 
Pjanggoe" was gewelclig. De schoolkinderen 
- ook de oud-leerlingen - hadden zich 
keurig opgesteld en speelden op hun fluiten: 
het Engelsch volkslied. Hoe mooi klonk dit 
lied daar in het hartje van Celebes ! 's Mid
dags een Gezinsbondmeeting. Op Zondag 
eerst de Zondagsschool en daarna de Heili
gingssamenkomst met Altaardienst, ruim 300 
menschen in feestgewaad, een prachtig ge
zicht . Tien kinderen werden opgedragen. 
Des avonds wederom een groote schare, 
inzegening van plaatselijk officieren en 19 
zielen voor Christus. 

Toen moest de Brigadier terug naar 
Kalawara. Het was een drukke tijd geweest, 
want behalve het leiden der samenkomsten, 
was daar de inspectie van de schoJen, 

LEIDEN TWEE BELANGRIJKE SAMENKOMSTEN 
I N B A N D 0 E N G I. 

De Heiligingssamenkomst op Zondag 10 
Juli is een zeer gedenkwaardige geweest 
voor Kapitein en mevrouw Duvekot. Dien 
morgen werd n.l. hun kleine j·O!ngen• aan 
God en het Leger opgedragen en wel door 
den Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. Een 
Opdrachtsdienst zet altijd een eigen stempel 
op de 1bijeenkomst, zoo ook dezen Zondag
morgen. Er was een sfeer van overgave, van 
toewijding niet alleen aan de zijde der 
gelukkige ouders, doch over alle aanwezigen. 
De Kolonel verrichtte de plechtighelid en met 
den kleinen Simon in de armen, smeekte 
hij Gods zegen af op diit jonge leven, aJ.so-ok 
over de ouders, op wie de taak rust hun 
zoon op te voeden in de vreeze des Heeren. 

Het woord van den Kolonel zoowel als 
van mevrouw, toepasselijk op de gebeurtenis 
van dien morgen, bracht grooten zegen tot 
het hart. " 

* * * 
De avondsamenkomst droeg een geheel 

antler karakter. Toen herdachten wij name
lijk het leven van zuster Wirtz, die ofschoon 
reeds geruimen tijd sukkelend, toch nog plot-

seling uit ons midden was weggeroepen. 
Mevrouw Ridsdel had des middags op de 

nieuwe begraafplaats een soberen, doch 
zeer mooien dienst geleid voor vrienden en 
familieleden. Br. Wirtz, onze Vlagsergeant, 
werd op bijzondere wijze door God gesterkt 
en mocht zoowel bij de open groeve als in 
den Gedenkdienst een goed woord voor zijn 
Meester spreken. Ook deze laatste bijeen
komst werd door mevrouw Ridsdel geleid 
en maakte diepen indruk op alle aanwe
zigen. De ernst van het leven, de verant
woordelijkheid voor elk menschenkind, de 
zekerheid van den Christen, alles werd op 
eenvoudige doch treffende wijze naar voren 
gebracht. 

Enkele sprekers kregen gelegenheid iets 
te vertellen over onze tot Heerlijkheid 
bevorderde zuster, die ondanks veel lijden 
en strijd toch de zekerheid een kind van 
God te zijn, had vastgehouden en voor 
menigeen een hulp en steu.n was geweest 
door haar vriendelijkheid en hulpvaaa-dligheid. 

Moge ook haar heengaan nog velen tot 
na.denken hebben gebracht, is onze bede. 

God sterke broeder Wirtz en de kinderen ! 

BIJ EEN BEZOEK AAN NEDERLAND IS HET 

HOTEL - RESTAURANT 

,,EL IM'' 
UW ADRES VOOR PRIMA LOGIES EN CONSUMPTIE 

AMSTERDAM 
Sing el 109 
T elef. 42791 

ROTTERDAM 
Schiedamschedijk 4 7 / 51 

Telef. 53713 

's GRAVENHAGE 
Wagenstraat 102 
Telef. 110557 

Afzonderlijke logeerkamers met stroomend koud en warm water. 

Voor families speciale tarieven. 

AUGUSTUS 1938 

MAJOOR M. OLSVIK. 

Majoor Olsvik, thans werkzaam op 
de Leprakolonie te Koendoer, heeft 
eveneens 25 jaren van dienst als 
officier van het Leger des Heils achter 
zich. 

Als officier in haar eigen .> land, 
N oorwegen, heeft zij voor haar vertrek 
naar Nederlandsch-Indie goede dien
sten gegeven in het maatschappelijk 
werk. 

Haar arbeid in dit land is grooten
deels verdeeld geweest tusschen de 
versahillende Lepra-kolonies en het 
Ooglijders-Hospitaal. Met haar gan
sche hart en een opgewekten geest 
heeft zij dit moeilijke werk verricht 
en de patienten verpleegd en verzorgd. 

Als stoere N oorsche is zij voor ,,geen 
klein gerucht vervaavd" en zij is dan 
ook een flinke hulp voor de Majoors 
Midtbo -onder wier leiding zij werk
zaam is op de Leprozenkolonie in 
Zuid-Sumatra. 

Moge God haar arbeid zegenen en 
de Majoor nog v·ele jaren sparen vooi: 
de lijdende en uitgestooten ,,wereld" 
der melaatschen ! 

(vervolg van kol. 2). 
J 

De eerste plaats, waar een bijeenkomst 
gehouden werd, was J.VItB.AKOEBiAKOEILOE. 
Een 160tal menschen wachtte de komst van 
den Bri:gadier af en weldra was een gloed
volle samenkomst in vollen gang. De bood
schap werd goed begrepen, het gezang was 
hartelijk en velen besloten voo'1'.'taan Jezus 
te volgen. 

Toen g;ing het naar KAPIIROE. De zaal 
is een rui:ne evenals het officierskwartier. 
In het schoolgebouw kon de meeting ge
houden worden. Ondanks den regen was 
een flinke schare opgekomen. De ontmoeting 
met oude bekenden deed c'Veral een prettige 
sfeer ontstaan, vanaf het begin tot het einde 
van het lbezoek. In een naburigen kampong 
werd een bijeenkomst gehou.den, waartoe de 
menschen van den omtrek uit de velden 
opkwamen. Tot over een afstand van een 
kilometer werd het bericht doorgegeven, dat 
de Brigadier gearri veerd was en van alle 
kanten kwam men bijeen en liet het werk 
een uurtje rusten om een zegen te ont
vangen. Aan de hand van bijbelsche platen 
werd de boodschap gebracht. 

Den volgenden morgen ging het naar 
MANOESI. De weg voerde over aardscheu
ren en spleten. De Brigadier trekt overal 
voora1 de kinderen, die zich in vol vertrou
wen om hem heen scharen. Overal blijdschap 
over het bezoek, overal velen die opkwamen 
P,n overal dezelfde oude boodschap, eenvou
di:g, doch met kracht gepredikt. 

De kind.ersamenkomsten door den Bri
gadier geleid waren levendig. Ofschoon 
onverwachts de vraag gesteld weDd, wie den 
dagtekst kende, wisten sommigen zel.fs zonder 
fout de teksten van weken her op te zeggen. 
Zij werden dan ook beloond met keurige 
prijsjes, die uit de jaszakken van den Bri
gadier te voorschijn kwamen. 

De bijeenkomst vo·or vo1lwassenen was 
een uur van Stille wijding, waarin wederom 
enkele kind.eren we:rden opgedragen. Het 
was Pinksterfeest en Gods Geest open
baarde Zich ·op bijzondere wijze. Ook .in 
Kapiroe, waarheen wij des namiddags terug
keerden, was deze Geest des Heeren in ons 
midden en het was ontroerend de velen 
snikkend te zien neerknielen om genade van 
God te ontvangen. God zegene onze makkers, 
die in deze posten arbeiden. E. L. 

Tut onze spijt is het niet mogelijk de zeer 
interessanLe rapporten van den arbeid in 
Midden-Celebes in zijn geheel op te nemen, 
aangezien de ruimte in ons Maandblad 
daarvoor te beperkt is. Met belangstclling 
worden echter gaarne berichten tegemoet 
gezien en dan, zooals ditmaal, verkort ge
plaatst. Red. 
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C FFICIEELE 
MEf ,EDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Overplaatsingen. 

Mevr. Majoor E. Poutiainen, naar Hoofd-
kwartier (tijd.) . 

Adjudant M . Koch, naar Toeren (Ass.). 
Adjudant E. Sahetappy*, naar Peana. 
Kapitein E. J. van Druten, naar Oengcu:an. 
Kapitein IH. F. Hotvedt, naar Hoofdkwart1er, 

Kollektant (tijd.) · 
Kapitein J. C. de Jonge*, naar B<:>egangan 
Kapitein O. Kandou*, naar Mano~s1. . . 
Kapitein J. Kudding~ naar So~rabll:Ja Klimek. 
Kapitein Ph. Laoea , na_~r SibelaJa. . 
Kapitein J. A. OssendriJver, Hoofdkwartier. 
Kapitein P • Palasoengoe*, naar Kante".""oe. 
Kapitein T . Saetre*, naar Hoofdkwartier. 
Kapitein M. Sapart, naar Batavia Meisjeshuis. 
Kapitein G. Spijker, naar Oengaran. 
Kapitein R. Tororante, naar Bomba. . 
Kapitein H. van der Veen*, naar Chenbon. 
Kapitein M. VeenvLiet, naar Medan, Inh. 

Kinderhuis. 
Kapitein J. H. Wiersema, IBlitar (in bev~l). 
Kapitein G. Zoethout, naar Bandoeng, Km-

derhuis. 
Luitenant E. Baweas*, naar Koelawi. 
Luitenant J. van Erven, naar Batavia 'II. 
Luitenant lVI . Gabriel, naar Cheribon. 
Luitenant J. A. Wijkhuizen, naar Malang. 
Luitenant F. van Wierst, naar Soerabaja, 

Mil. tehuis. 
A. C. BEEKHUIS 

Territuriaal Kommar:dant. 
Bandoeng, 25 Juli 1938. 

Een stroom van welkomstbrieven en 
telegrammen is ons geworden, waar
voor wij grootelijks dankbaar zijn. Aan 
alien, die ons een groet zonden, willen 
wij langs dezen weg gaarne oruien 
oprechten dank betuigen. 

iMoge God al de goede wenschen 
heerl~jk in vervulling brengen ! .. 

Het zal ons een genoegen ZlJD zoo 
spoedig mogelijk al onze makkers. en 
vrienden over den geheelen Arch1pel 
te ontmoeten. 

De Uwen onder de Kruisbanier, 
A.W. en A.C. Beekhuis. 

Kolonels. 

ELK jaar wordt in Nederland door het 
Leger des Heils een VELDDAG gehou..f 

den en evenals de laatste jaren was hiervoor 
het Paardenbosch, vroeger behoorend bij het 
paleis van H.M. de Koningin-Moeder, nu 
bij het paleis van het Prinselijk Paar, daartoe 
zeer welwillend afgestaan. Langzamerhand 
was het traditioneel geworden, dat het op 
dien dag . . . . . . . . . regent, doch ditmaal was het 
schitterend weer, wat een circa 6000 men
schen had bijecngebracht van geheel 
Nederland. Er waren autobussen uit 'Hoens
broek Vlaardingen, St. Anna Parochie, etc. 
en d: groote tent kon het. aantal bezoekers 

lang niet bergen. 
Deze bijzondere dag stond onder leiding 

van Generaal Evangeline Booth, vergezeld 
van Commissioner Blowers, terwijl Komman
dant en mevr. V1as, Kolonel en mevrouw 
Beekhuis en vele staf-officieren assisteerden. 
Ook de burgemeester •van Baarn jhr. mr. 
G. C. J. van Reenen en diens echtgenoote 
gaven door hun t.egcnwoordiigheid 1blijk van 
hun belangstelling. 
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. 
AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. KldscleL 

~· 
Augustus 1938. 

Gebed is een heiligdom, waar wij verzekerd 
" d zijn immer kracht te vinden om e 

lasten des levens te dragen." 

De Generaal. 
Volgens ontvangen berichten is de Vel:ddag 

in Holland, welke geleid werd door onze 
Generaal, een groot succes geweest. Er 
waren meer menschen dan ooit te voren, het 
weer hield zich prachtig en het algemeen 
oordeel is, dat dit in alle opzichten de beste 
Velddag was, die !Holland gekend heeft. 

De Velddag werd gehouden in het Baarn
sche bosch, op het Koninklijk landgoed. 
H. il.VI. de Koningin en 'H. K. iH. Prinses 
Juliana deden ons de hooge eer aan, een 
gedeelte van de morgensamenkomst ibij te 
wonen, welke gehouden werd in een tent, 
en geleid door de Generaal. Voorts genoten 
de Generaal en Kommandant Vlas de eer 
op het Koninklijk P ·aleis te worden ont
vangen en aldaar de lunch te gebruiken. 

Onze nieuwe Leider. 
Met vreugde melden wij, dat Kolonel 

A. C. Beeklhuis, met mevrouw ·Beekhuis en 
dochter, in ons midden is gearriveerd. Met 
verlangen is door ons alien naar dit oogen
blik uitgezien. Het afscheid in Ho11and is 
overweldigend geweest, in de vaarwelsamen
komst in de Luthersche Kerk te Amsterdam 
waren 2500 personen aanwezig. Ook de 
officieren van Ned.- Ind<ie, d~e momenteel 
met verlof in Holland zijn, waren in hun 
witte unifo.rmen tegenwoordig. 

Daar ik den Kolonel tot iBelawan tegemoet 
was gereisd, hadden wij gelegenheid aan 
boord reeds verschil.lende belangrijke aan
gelegenheden te ibespreken, voor de Kolonel 
voet aan wal zeite in Batavia. 

Clich~ d"Orient 

H.M. de Koningin 
en 

H. K. H. Prinses 
JULIANA 

op den 
VELDDAG 

van bet 
Leger des Heils 
te BA ARN. 
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zetels en werden daar •begroet door Generaal 
Booth. Zij werden binnengeleid door Kom
mandant Vias en Lt.-Kolonel Grimyser. 

Direct daarop begon de Generaal haar 
toespraak naar aanleiding van Handelingen 
2: 1-3. Met enkele woorden wees de Gene
raal eerst nog even op de groote eer, die 
haar organisatie ten deel viel de Koningin 
en de Prinses dien dag in hun midden te 
hebben, doch daarna bracht zij met gloed 
(zooals wij haar hier in Ned.-Indie ook 
mochten zien) haar boodschap des Heils, die 
diepen indruk maakte op allen. 

• ·-
Medan, tBatavia en Bandoeng hebben 

Kolonel en mevrouw Beekhuis en ook de 
andere officieren uit Holland hartelijk wel
kom geheeten. Wij bidden, dat God de 
Kolonels voor velen in Ned.-Indie tot zegen 
moge stellen ! 

Ook de negen nieuwe officieren hebben 
wij met vreu.gde begroet ! Zij zien er geluk
kig uit en zijn vol moed naar het nieuwe 
land getogen, verlangend om aan den arbeid 
te gaan. M·oge de Heer hen <Sterken en 
ze.genen ! 

Het nieuwe Ziekenhuis te Toeren. 

Sinds ik mijn vorige aanteekeningen 
schreef heh ik het voorrecht gehad de 
officieele opening van het nieuwgebouwde 
Ziekenhui<S te Toeren te leiden, waarbij ook 
mevr. Ridsdel tegenwoordig was. Wij waar
deerden het zeer, dat Dr. J. A. de Nooy, 
Inspecteur van den D.V.G. van Oost-Java, 
Resident en mevrouw Hogewind van Malang, 
de !heer Maat, Voorzitter van den Zuid
Smeroe Planters'bond, en vele anderen bij 
deze opening .tegeI11Woordig waren. Ik mag 
de lezers verder verwijzen naar het rapport 
el·ders in dit nummer. 

Tijdens de opening werd de nieu,we arts, 
de heer Oei Swie Gie, verbonden aan ons 
ziekenhuis, voorgesteld en welkom geheeten. 
Wij verheugen ons natuurlijk zeer over dezen 
vooruitgang van onzen arbeid in den Oost
hoek en het is onze bede, dat velen in <lit 
ziekenhuis een toevlucht mogen !hebben, 
waar zij niet alleen baat zullen vinden voor 
hun lichaamskwalen, doch ook den naam 
van Christus zullen leeren aanbidden. 
Mogen Kapitein en mevrouw BaastO en de 
andere leden van het verplegend personeel, 
kracht van IBoven ontvangen voor hun 
moeilijke taak ! 

Jongelieden-Dag te Malang. 

Me<t bijzonder veel vreugde denken mijn 
vrouw en ik terug aan den J. L. tDag te 
Malang. IHet was een gezegende en welge
slaagde da.g. Uit Soerabaja, Toeren, Blitar 
en natuurlijk ook van Malang zelf waren de 
jongelui opgekomen. Wat de jonge menschen 
ook nog heden ten dage noodig hebben, !is 
Christus voor hun hart en leven, en op vele 
verschillende manieren werd deze heerlijke 
boodschap .gebracht. Wij ondervonden de 
tegenwoordigheid des Heeren en tot onze 
blijdschap deden dien <lag ruim 100 jonge 
menschen de goede keuze en gaven zichzel
ven voor het eerst of bij vernieu.wing aan 
den Heer. 

Ik wil niet nalaten Adjudante iBrouwer 
van het Jongelieden-Departement en de 
officieren van den Oosthoek, de Majoors 
Lorier en Tichelaar en de Kapiteins Sprok
kereef, Baasto, Boschma en Lippe, te danken 
voor hun voorbereidingen. 

Brigadier Kruschwitz was ook in ons 
midden. We zien haar niet zoo dikwijls, maar 
zij was een bezieling voor ons allen. 

Sumatra's Oostkust. 

Onze zieken. 
Wij hebben gelukkig op het oogenblik 

geen ernstige zieken onder onze makkers. 
Adjudant Mepham, die in het ziekenhuis 
heeft gelegen met zijn knie in gipsverband, 
is nog niet hersteld, doch we.l zoover gene
zen, dat hij naar het Rusthuis te Garoet kon 
gaan om zijn jaarlijksch verJ.of te genieten. 
Majoor Rollfs kan weer lichten arbeid ver
richten en is naar de Leprozerie Semaroeng 
gegaan om Majoor Tiehelaar te vervangen 
tijdens zijn verlof. Kapiteine Kudding is 
zooveel beter, dat zij een aanstelling kan 
aanvaarden in de Kliniek te Soera!baja; <lit 
stemt tot dankbaarheid ! Helaas ontvingen 
wij minder goede berichten van Kapitein 
Muskee over zijn oudsten zoon Wolter, die 
ernstig ziek is geweest en nog niet heelemaal 
in orde is. 

Majoor Gerth. 
Majoor en mevrouw Gerth zijn bereid 

geweest gedurende de afgeloopen weken in 
verschillende posten te vervangen, waar 
officieren ziek of met verlof waren ; de 
Majoor in Boegangan, Batavia en Djokja en 
mevrouw in Pelantoengan. Wij begrijpen, 
dat het gescheiden zijn wel een opoffering 
voor hen heeft 1beteekend, doch wij zijn 
dankbaar, <lat zij ons hebben heengeholpen 
door deze moeilijke periode, die ontstaan is 
door •het tekort aan officieren. De Majoor 
kollekteert thans in Midden-Java, doch 
spoedig zullen zij een vaste aanstelling aan
vaarden. 

Gezinsvermeerdering. 
De Kapiteins Palasoengoe van Wawogaga 

('Midden-Celebes) verheugen zich over de 
geboorte van een zoon, dien zij Jonathan 
hebben geno·emd. Moge de Heer Zijn zegen 
schenken aan den kleine en zijn ouders ! 

De Engelsche Kweekschool-Cursus. 
De Kadetten van de laatste Kweekschool

Cursus in Engeland zijn kort geleden uitge
zonden, en hierbij bevond zich ook onze 
dochter Bertha. Met den rang van Kadet
Luitenante is zij aangesteld in het korps 
Tenterden (Kent) in het hartje van het 
,,Gelderlan'1" van Engeland. Zij had ook het 
voorrecht als gast dee! te nemen aan het 
Congres te Lunteren in Ho1land, geleid door 
de Generaal en braeht ook een bezoek aan 
haar grootmoeder in Apeldoorn. Zij is geluk
kig in haar werk en heeft mij gevraagd alle 
bekende makkers haar groeten over te 
brengen. 

Midden-Celebes. 

Adjudant Ramaker is juist teruggekeerd 
van zijn reis naar Midden-Celebes, waar hij 
de schade heeft opgenomen, die door de 
aardbeving aan onze gebouwen is aangericht. 
Het zijn wel dagen van angst en spanning 
geweest voor onze makkers in Celebes en 
nog voelen zij telkens schokken en trillingen. 

Wij waren blij Kapiteine Lopulisa op het 
Hoofdkwartier te zien, die met Adjudant 
Ramaker van Donggala naar Java is gereisd. 
De Kapiteine is bij haar ouders in Bandoeng 
met verlof, voor zij een nieuwe aanstelling 
aanvaardt. 

Hoewel mijn ·hezoek aan Sumatra's Oost
kust slechts twee dagen duurde, heb ik 
getracht mijn tijd zoo nuttig mogelijk te 
besteden. Ik was hlij te bemerken, <lat alle 
officieren trouw op hun post waren, immer 
bezig hun arbeid te verrichten in dit gedeelte 
van onzen Archipel, zoo ver van het centrum. 

KO MENDE 

GEBEURTENISSEN 
De Terr. Kommandant en 

mevr. Beekhuis. 

4 Augustus Soerabaja. Vereenigde 
komstsamenkomst. 

Wei-

Deze dienst duurde ongeveer een uur. 

Samenkomsten werden door mij geleid in 
de Leprozerie Poeloe si Tjanang en in het 
korps Medan. 

5 
6 
7 

,, Malang en Toeren. 
Kasijan. 

Direct na beeindiging van de toespraak 
verliet de Koninklijke familie de samen
komst, uitgeleide gedaan door Generaal Booth 
en Kommam.dant Vlas. Later op den middag 
gebruikten beide laatstgenoemden de lunch 
ten paleize te Soestdijk. 

* * 

Deze bijeenkomsten werden door een groot 
aa:rrtal personen bezocht en wij zagen velen 
neerknielen om God te zoeken. 

Veranderingen. 

19 

20 
21 
22 

23 

Soerabaja I, 's morgens, 
Soerabaja II, 's avonds. 
Ooglijders-hospitaal, Serna-
rang. 
Boegangan, Semarang. 
Semarang I. 
Semarang, 
komsten. 
Pelantoengan. 

Officierssamen-

Nadat de bijeenkomst des morgens he
gonnen was, werd medegedeeld, dat H.M. de 
koningin en H.K.H. prinses Juliana een 
gedeelt.e van den dienst zouden bijwonen. 
Terwijl de menigte een onzer bekende Le
gerliedercn zong, kwamen de hooge gasten 
met gevolg naar de voor hen gereedgemaakte 

Op 31 Augustus a.s. hoopt onze geliefde 
en geeel'biedigde Koningin Haar verjaardag 
te vieren. Ook het Leger des Heils in Ned.
Indie biedt Haar v-anuit de verte zijn geluk
wensehen aan en voegt daaraan de bede 
toe, dat onze Landsvrouwe nog vele jaren 
voor allen, die Haar lief zijn, moge gespaard 
blijven en Haar volk en land in voorspoed 
moge rcgeeren ! 

In veriband met de komst van de nieuwe 
officieren zijn verschillende veranderingen 
noodzakelijk gebleken. U kunt ze vinden in 
de Officieele il.Vlededeelingen. Voor velen van 
onze makkers beteekent dit een geheel antler 
werk, doch de Heer geeft genade en wijsheid 
waar wij tekort schieten. Wij waren blij 
mevrouw Majoor Poutiainen op he<t 'Hoofd
kwartier te verwelkomen na haar verlof ; zij 
zal voor eenigen tijd assisteeren in het 
Financieel [)epartement. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

(Met den Terr. Koonmandant.) 
4 Augustus Soerabaja. 
5 ,, Malang en Toeren. 
6 Kasijan. 
7 Soerabaja I en II 

19-22 Semarang. 
23 ,, Pelantoengan. 
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M EN schrijft van A1bert Schweitzer, dat 
hij een der grootste mannen van zijn 

tijd is. Behalve philosoof, schrijver, theoloog, 
organist, chirurg en medicus, behoort hij ook 
tot een der meest veelzijdig ontwikkelden 
en ongetwijfeld zou hij zeer beroemd gewor
den zijn, iindien hij zich in het bijzonder aan 
een der bovengenoemde specialiteiten toege 
wijd had. 

Het feit, dat hij een academische loopbaan 
absoluut van de hand wees op een tijdstip, 
dat hij het toppunt van zijn roem bereikt 
had, en het zelfopofferende leven koos van 
medisch zende.ling, zal hem voor altijd ken -
mer ken als held. 

Een brandende hartstocht om de mensch
heid te dienen, ·in het bijzonder de verachte 
negers van donker Afrika, riep hem weg 
van achter de schrijftafel, waar hij als pro
fessor was gezeten. Zijn plaats als eersten 
o:r.ganist gaf hij prijs om te kunnen werken 
in een primitieve onderzoekkamer als arm 
en hardwerkend zendingsarts. Hij deed af
stand van de mogelijkheid om beroemd te 
worden en vertrok naar een onbekend land, 
de oerbosschen doortrekkend van een nieuwe 
wereld, opdat hij zou kunnen dienen. Ons 
Padvinders-motto: Redden en Dienen, heeft 
zeker geen beteren navolger ! 

Op 14 Janu.ari 1875 werd hij geboren als 
zoon van een zeer ijverig dorpsdominee. Als 
een der vijf kinderen van het gezin, werd 
hij niet verwend ; toch, ofschoon zijn ouders 
arm waren, kreeg hij een zeer goede opvoe
ding. Grootgebracht in alien eenvoud, te
midden van de eenvoudige boeren van het 
land met de schoone natuur van bergen en 
bosschen rondom zich, groeide hij op tot een 
flinken jongen man, die, ofschoon hij door 
zijn kennis verre uitblonk iboven anderen, 
toch een der hunner bleef. 

* * * 
De drie redenen voor deze a1geheele toewij

ding aan Gods dienst waren : 1. Zijn God
delijke roeping. 2. Het besef van den grooten 
nood. 3. Het voorbeeld van den Grootste aller 
helden : J ezus Christus. 

II 
PAD-

VINDERS 
HELD EN 

II 
~~ ! ALBERT SCHWEITZER. l 
~~ 

Deze drie redenen vroegen ook drie daden 
van zelfopoffering van hem : 1. Zijn muzikale 
opleiding af te •breken. 2. Het geven van 
onderwijs op te geven. 3. Alie hoop financieel 
onafhankelijk te worden, te laten varen. Dli't 
alles deed hij en de prijs is hem nooit te 
hoog geweest. 

Op zijn 30ste jaar begon Schweitzer zijn 
medische studie en voor een man op dien 
leeftijd was dit geen lichte taak. Zelf zeide 
hij later : ,,Toen ik op 17 December na mijn 
laatste examen uit het hospitaal kwam, drong 
het nog niet ten voile tot mij door, dat aan 
de verschrikkelijke inspanning, die mijn 
studie mij gaf, een einde was ge:komen. 

Albert Schweitzer is nu dus medisch dok
ter. Laat ons onzen held eens nader beschou
wen, nu hij op het punt staat naar Afrika 
te vertrekken. Zelf heeft hij zijn koffers 
gepakt, zijn reis geregeld, zijn medische 
uitrusting gekocht. Alie gereedschap, noodig 
om te kunnen bouwen, te kunnen koken en 
zichzelf met alle mogelijke dingen te kunnen 
helpen, is in kisten geborgen, want hij gaat 

uit als pionier, om een zendingspost en 
ziekenhuis te openen in een onbekend land. 
Hij is lang van gestalte, breed van schouders, 
sterk en krachtig ; zijn kin teekent den 
vastberaden man. Zijn persoonlijkheid oefent 
een magnetische aantrekking uit op alien, 
die hem ontmoeten. Dit is het beeld van 
onzen held! 

Wat zouden wij veel kunnen vertellen van 
die eerste pioniersjaren in Afrika ! Hoe hij 
zijn eigen hospitaal bouwde, waartoe hij eerst 
de boomen van het bosch moest wegkappen. 
Hoe hij zijn eerste operatie verrichtte ! Op 
zekeren dag schreef hij : ,,De hitte is ondraag
lijk, want aan 'beide zijden van het huis rijst 
het bosch op als een ondoordringbare muur, 
bijna 100 voet hoog." Gedurende de eerste 
9 maanden werden 2000 patienten onderzocht. 
Met alle mogelijke ziekten kwam hij in aan
raking. Schweitzer is een echte iP ADVINDER. 
Hij wist, dat hij zou moeten lijden, mogelijk 
zijn gehoorzaamheid met den dood moeten 
bekoopen door zonnesteek of malaria, of 
soortgelij:ke ziekten en toch beschouwde hij 
het dienen der menschheid, de genezing van 
arme onwetende negers als zijn hoogste 
roeping. Wij herhalen het met den zegsman : 
,,Albert Schweitzer is een der groote mannen 
van onzen tijd !" 

(vervolg van pag. 4). 

Op zekeren dag moest hij waren naar 
de markt brengen. Toen zijn zaken af
gedaan waren, ging hij met zijn vrien
den er op uit om de stad te bezichtigen. 
Zoo kwamen ze ook bij de slaven
markt en zagen, hoe menschelijke 
wezens gekocht •en verkocht werden. 
Zij zagen, hoe vrouwen gescheiden 
werden van haar mannen, en kinderen 
letterlijk weggeSlteurd werden uit de 
armen der ouders. Alles, wat deze jonge 
man aanschouwde, wekte in hem diepe 
ontroering en zich tot zijn vrienden 
keerend, zeide hij : ,,J ongens, als ik 
ooit een kans krijg deze zaak een stoat 
toe te brengen, dan zal ik ,.krachtig 
stooten. Daartoe helpe mij God." 

Niemand hechtte veel waarde aan 
zijn bedreiging. iOe slavenhandelaars 
gingen voort met hun 'zaken. Wat ging 
hun <lit aan ? De spreker was een 
eenvoudig man uit de bosschen van 
Noord-Amerika, zijn jas was versreten, 
zijn uiterlijk armelijk. [)e zaak, welke 
zijn hedreiging gold, was diep gewor
teld in het hart van de Amerikaansche 
republiek. Dach ze werd het levens
doel van den jongen man. Jaren lang 
lag het vuur verborgen, doch het was 
er. Hij dacht er over, bad ervoor, 
bestudeerde de vraagstukken, totdat 
hij op zek•e.ren dag in het Witte Hu.is 
te New-York onder de Proclamatie 
der Vrijmaking de tooverwoorden 
schreef ,,Abraham Lincoln", waarmede 
de ketenen der slaven af vie}en en de 
slavenhandel in Amerika tot het ver
leden behoorde. 

-- ---
(Vervolg van pag. 5). 

de toekomst, een vertrouwen, · dat met 
de hulp des Heeren zeker bevesti.gd 
zal worden. 

f Ji-if E 15.-))Ai3i1'l ~ l 
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De overheerschende hartstocht in het 
leven van J ezus was : LIEFDE, lief de 
tot de menschheid. Het was liefde, 
gebaseerd op een grondige kennis van 
het leven. J ezus had de wereld lief en 
de wereld reageerde op Zijn liefde. 
De schare hoorde Hem gaarne, Hij 
begreep hen in hun dagelijkschen 
1evensstrijd met de vele problemen en 
daarom was Hij bereid tot het uiterste 
lichamelijke en geestelijke offer, opdat 
Hij hen zou kunnen bevrijden. 

Hij had daartoe spot te verdragen, 
doch Zijn liefde wankelde n:immer. 
Hij was in ~eder opzicht een Koning. 
Er was geen spoor van vrees 'bij Hem. 
Tenslotte verlieten Hem allen, Zijn 
discipelen zoowel als het volk. Neder
laag kende Hij echter niet. Door Zijn 
offer op Golgotha onderschreef Hij 
met Zijn eigen bloed de Proclamatie· 
van Gods eeuwige liefde en vrijmaking 
van de slavernij der zonde, hartstocht 
en driften. Zijn leven was een triomf ! 
Zijn sterven was een triomf ! Hij is de 
triomfeerende Christus ! 

N amens den wn. burgemeester werd 
een welkomstgroet voorgell\ezen. De 
kinderen van het Kinderhuis zongen 
zuiver en mooi een welkomstversje. 

Ook nu vertolkte mevrouw Lt.· Kolo
nel Ridsdel de gevoelens der officieren 
en heette mevrouw Beekhuis welkom 
namens den Gezinsbond. Hoewe[I de 
nieuwe leiders de hoofdpersonen waren 
van dezen avond, was toch ook de 
nieu.we groep officieren in het middel
punt van de belangstelling. Twee 
hunner kregen gelegenheid een woord 
te spreken namens allen en wel 
mevrouw Kapitein v.d. Veen en Lui
tenant Wijkhuizen. Het persoonlijk 
getuigenis, de vreugde in het dienen en 
volgen van Christus, kwam daarin 
duideiliijk naar voren. 

De zangbrrgade zong een oud krijgs
lied ter afwisseling. :Ds. Goedhart 
sprak een ,,hartelijk en openhartig" 
woord, zooals hij het zelf noemde en 
ofschoon niet officieel, vertegenwoor
digde hij toch de Prat. Kerk van Ned.
Indie op dezen avond. Zendeling v.d. 
Brug sprak namens de zendelingen in 
Bandoeng werkzaam ; een telegram 

van zendeling W oortman, die uitstedig 
was, werd voorgelezen. Spontaan en 
uit het hart was het woord van broe
der v.d. Brug, het deed warm aan ! 

De ·tijd ging snel] en veel tijd was er 
dezen eersten avond niet voor de Kolo
nels zelf, doch wat zij tot ons spraken 
was goed en ging regelrecht tot het 
hart. Mevrouw won met haar eenvou
dig woord dadelijk de sympathie, haar 
vertrouwen op God en liefde tot haar 
makkers kwam daarin duidelijk tot 
uiting. De boodschap'van den Kolonel 
was krachtig, rijk Evangelie, een hel
deren bazuinstoot, een ,,zeker" gelliuid. 
De intense stilte in de zaa1 en de onver
deelde aandacht getuigden, dat zijn 
prediking 'begrepen werd. 

Tot slot ontvingen de nieuwe offi
cieren hun eerste aanstelling in Ned.
Indie uit de hand van hun nieuwen 
leider. Daarop werden zij onder de 
Legervlag tot hun dienst gewijd. Het 
was een zeer plechtig moment, dat zij 
niet licht zulll/en vergeten. Zoo was 
ook deze welkomstsamenkomst voorbij. 

R. 

STEUNT ONZEN ARBEID 
DOOR HET BEVORDEREN VAN ONZE INDUSTRIE ! 

COCOSMATTEN 
voor alle doeleinden, in iedere gewenschte maat en 
kleurencombinatie handgevlochten, onverslijtbaar. 

Prijzen : zonder kleuren 

gekleurd 
f 2.- per M 2 ~ 

loco Semarang : 
,, 2.50 per M 2 

bet Leger des Heils, inrichting voor zieke en behoeftige inheemschen, 
Boegangan 2, 

Bestellingen worden ook aangenomen door het Handels-departement, 
Javastraat 16, Bandoeng. 

NIEUWS 
UIT 

DEN 

J. L. STRIJD 

IN Ambon .gaven bij de eerste bijeenkomst van den Zielenwinnaarsbond zich 
36 leden op. Brigadier Loois behandelde het onderwerp: ,,Vanwaar en waartoe 

onze Bijbel''. 

Wij hebben momenteel 235 korpskadetten in Nederlandsch-Indie. Voor 1 Januari 
1939 hopen wij de 300 te lh.alen. Wie teekent ? 

Van de Algemeene Hoofdkwartieren van den Padvindersbond en het Meisjesgilde 
ontvingen wij bericht, dat zij accoord gaan met den basis van samenwerking, zooals die 
ook in Enge.land reeds enkele jaren geldt tusschen de ,,!Baden Powell" organisaties en de 
,,Life Saving Scouts and Guards iMovements". 

Door de welwillendheid van de A .H.K.'s in Indie kunnen ook de !eiders en leildsters 
van onze Heils-P.V.'s deelnemen aan trainings-cursussen. Te (Bandoeng werd dit reeds 
gedaan, en ontvingen mevrouw Adjudant Palstra, Adjudante Brouwer en Kapiteine 
Reijerse een certificaat van den Districtscursus voor welpenleid(st)ers. In andere plaatsen 
worden nu ook plannen gemaakt voor deelname. 

Onze Assistent~Leidster van de Zonnestralen in Batavia, Betoee Nyheim, heeft 
haar aanstelling moeten terugzenden, daar zij praahili.g .geslaagd is voor haar examen 
voor frQlbelonderwijzeres en thans te Buitenzorg geplaatst is. 

Wij danken haar voor haar trouwe hulp aan Zr. Kern, de leidster, en stellen zeer 
op prijs wat zij V100r de Zonnestraaltjes gedaan heeft. En wel gefelio~teerd met de 

benoeming ! 

De volgende korpskadetten ontvangen na den zes-jarigen cursus bevredigend te 
hebben doorloopen, een eindgetuigschrift : Bandoeng Ill : Kamiro, Toeminah. Soerabaja I•I : 
Rakem. Gimpoe : Petrus Ginggi. Kantewoe : Debora Ampoengi, Ester Danohira. iK:al.awara : 

Daniel PanimoeJ.oe. Peana : Iskander Boeboe. 

Willem Wenas van onzen Verkennerstroep te Bandoeng heeft voor den ,,Vierdaag
sche" een medaille ontvangen van de B.vL.O. en ook een V'00r de ,,wekelijksche". 
Wie nog meer ? 

Kapitein Baasto schreef, dat van Toeren en Toempang tezamen 32 nieuwe Jong 

soldaten werden ingezegend. 
In M idden-Celebes, Makassar, Ambon en Bandoeng worden in Augustus Jonge

lieden-Dagen gehouden. 
Korpskadet Gretha Beekhuis van de Congreszaal in Amsterdam, heeten wij hartelijk 

welkom in de Congreszaal te Bandoeng ! 
Adjudante M. M. Brouwer. 

VISSER BANDOENG. 
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