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BEH.EliDHEllD 
,. Laat uwe lenden omgord zijn. 

en de kaarsen brandende". 

DOOR MEVROUW 

KOMMANDANT 

DE GROOT Lukas 12 : 35. 

_.,ruent ter I --D--

E ENMAAL lag het jaar 1937 als 
een verborgenheid voor ons ! 
Verwachtingen en vragen wis

selden elkaar af, als wij in de toekomst 
blikten ! Nu ligt het achter ons als iets, 
waarmede wij vertrouwd zijn ge
raakt, iets wat. wij doorleefden. Het 
jaar is .in den schoot der eeuwigheid 
verzonken en kecrt nim.mer weder ! 

Zoo zal het na 12 maanden ook zijn 
met dit nieuwe jaar ! Nathan R. 
Wood zegt het zoo duidelijk in 'zijn 
nieuwste boek ,,The secret of the Uni
verse" (De geheimeni$ van het Beel
al) : ,,De tijd wordt niet geboren uit 
het ver~~d2n, hij komt voort uit de 
toekomst ; hij v loei t niet heen naar 
de toekomst, doch hij vloeit weg in 
het verleden. Wij gaa11 niet dezelfde 
richtin.g a.Is de tijd. 'l'elkens weer 

ontmoeten wij hem, wij overgaande 
van het verleden naar de toekomst 
h.ij ~ich juist in tegenovergesteld~ 
richtmg voortbewegend. Dat is het, 
waarom het heden altijd van voorbij
gaanden aard is." 

Het benutten van het oogenblik zou 
men kunnen vergelijken met het be
lichtingsmoment van den fotograaf. 
De indruk is gemaakt, het juiste mo
~ent is voorbij, een zichtbaar spoor is 
achtergelaten. Zoo is het met het !e
ven. Bet is ontzaglijk ernstig, onver
gelijkelijk gewichtig. Het is zoo ernstig, 
omda~ het, terwijl het voortijlt, de 
eeuw1gheid be1nvloedt. ,,Ik moet wer
ken, zoolang het dag is, de nacht 
komt, wanneer niemand werken kan." 

Paulus schriJ.ft: Koopt den tijd 
" B k " uit · e end is het beeld dat Jacobus 

gebruikt: ,,Want hoed~nig is uw 
leven ? Want het is een damp, die 
voor een Weinig tijds gezien wordt 
en daarna Ve:t"dwijnt." 

En met de geschiedenis der mensch
heid in gedachten, bezien in het licht 

der eeuwigheid, zingt Mozes: ,,Want 
duizend jaren zijn in Uwe oogen, als 
de dag van gisteren, als hij voorbij
gegaan is." 

De gelijkenissen, welke Jezus ge
bruikt om deze waarheid te illustree
ren, zijn alle diep ernstig. Denken wij 
slechts aan de geschiedenis van het 
onkruid en het zaad, aan de geleende 
talenten en de verantwoording, daar
van gevraagd aan de dienaren, om 
niet t~ spreken van de gesloten deur1 
waarvoor de vijf dwaze maagden te
vergeefs om genade riepen. Het is 
alles zulk een bittere ernst, dat wij 
voor een oogenblik al het andere even 
terzijde moeten stellen, om deze vraag 
op leven en dood in- haar voile grootte 
tot ons te laten doordringen. 

,,Is d1t nu een bem.oed.ige1,d wovrJ 

J!Ul.J,-

8-~~ 

VO.f'i /.id 

~e 
twen .. 

voor het nieuwe Jaar, dat ons hoop 
en levensvreugde geven moet ?" vra
gen enkelen wellicht. Ernstige zaken 
zijn niet voor ieder aangenaam. Toch 

s~ .. 
beteekent iets ernstig op te nemen niet, 
dat men daarbij treurig en terneer-
0_1. g"-n 1:-ehoort te zijn, de hoop en 
de vreugde moet verliezen. Den Ernst 
in het aangezicht blikken, beteekent 
ook niet met koortsachtigen ijver aan 
den arbeid gaan, of in grooten angst 
zich de handen wringen. Ernstig zijn 
beteekent iets geheel anders. Wij be
hoeven alleen de vrouwengestalte op 
bovenstaande afbeelding aan te zien -
ze stelt een der vijf wijze maagden 
voor uit de gelijkenis -. Als wij ze 
aanzien, beseffen wij opeens de 
schoonheid van den ernst. 

Er gaat een groote aantrekkings
kracht uit van de rustige waardigheid 
bij den mensch, die zijn gansche den
ken, wezen en willen richt op het 
meest verheven doel. Daarin ligt de 
grootste levenswijsheid. Ze bei:nvloedt 
alle ondergeschikte dingen in het le
ven, alles maakt zij ondergeschikt aan 
bet beoogde, groote levensdoel. 

Beelden spreken dikwijls duidelij
ker dan woorden. Zoo ook hier. De 
lamp brandt helder en rustig. De re
serve-olie was op het juiste oogenblik 
voorhanden. Er heerschte geen opge
wondenheid, toen de stem van den 
bruidegom vernomen werd. Geen aan
klacht tegen zichzelf maakt het hart 
onrustig. Er bestaat geen oorzaak tot 

,.DE LAM PEN BRAND ENDE ........ " 

II ,.De lendenen omgord en brandende de lam· 

(pen!" 
Z66 roe pt het jaar u toe, nu g• aan zijn 

(ingang staat: 
Weest vaardig en bereid fot werken, dienen, 

(kampen 
Tot scheiden, als Gods ure slaat I 

De lendenen omgord I schik• weg wat u zou 

(hind'ren 
Om volgzaam, 't aller uur, langs d'onge· 

(wisse paan, 
Als knechten in Gods dienst, neen I als gelief-

(de kinderen, 
Den weg, dien Hij u wijst, te gaan I 

,.Bereid zijn", klinkt de last: zoo neemt clan 

(saam de vouwen 
Yan 't hangende gewaad, dat licht· u 

(struik'len doet; 
Omgordt u met de kracht van 't v,ol geloofs

( vertrouwen, 
Met Christenliefd' en Christenmoed I 

Steekt uwe lam pen aan I - ook zoo een zon 

(van zegen 
Uw levenspad bestraalt en in uw woning 

(lacht I 
Omgordt u I gij moet voort op d' onbekende 

(wegen I 

De lampen aan I - •frah komt de nachtl 1 J 

angst. Ofschoon het een oogenblik 
is van diepen ernst, daar het gaat om 
de bereidheid der ziel, is er toch een 
sterke rustige vreugde in de houding 
en den open blik te lezen. Pe lenden 
zijn omgord als teeken van bereidheid. 

Het licht van de brandende lamp 
roept de verborgen trouw te voorschijn. 
Daarom is het gelaat zoo schoon ! Ver
borgen trouw, die aan het licht treedt, 
openbaart innerlijke kracht, zij straalt 
uit iedere handeling, maakt elke 
schrede welbewust. Zij maakt de ziel 
mooi en aantrekkelijk en zoo on
uitsprekelijk geluk.kig. De ernst des 
levens is schoon ! Hij is niet anders 
dan de Goddelijke discipline in het 
menschenleven, Het kostbaarste - de 
onsterfelijke ziel - wordt ook als het 
meest kostbare behandeld. De bran
dende lamp is daarvan het beeld. · 

Bet licht bewijst, dat er olie voor
radig is en is een symbool van het 
Goddelijke leven, dat in de ziel woont. 

Immer een onuitputtelijken voor
raad van deze olie in zich om te dra
gen beteekent, de ware wijsheid te 
bezitten, welker waarde verre die 
van alle aardsche wijsheid overtreft. 
Jezus spreekt van de wijze en de 
dwaze maagden. Er wordt geen mel
ding gemaakt van een derde groep 
die tusschen deze beide in staat. ' 

Het is een gelijkenis voor de Cihris
tenen. Feitelijk bestaat er welillg 
onderscheid tusschen de beide groe
pen. Zij hebben bijna alles gelijk: 

Allen namen zij hare lampen 
- allen kenden de noodzakelijkheid 

van het innerlijke, geestelijke licht. 
Allen maakten zich op, den bruide

gom tegemoet te gaan. 
- allen beoogden hetzelfde doel : 

J ezus te ontmoeten. 
Aile lam.pen brandden bij aanvang 
- een goed geestelijk begin was ge

maakt. 
Allen werden ,,sluimerig" en sliepen in 
- zij waren allen aan dezelfde ver

zoekingen blootgesteld. 
Allen bereidden hare lam.pen 
- ieder wilde haar ziel het beste aan-

zien geven. 
(vervolg pag. 8) 
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t,ZEGENENDE ZAL IK U ZEGENEN !tt 

ALLE zegeningen tellen, die God in het 
afgeloopen jaar · schonk op het werk onzer 
handen in Ned.-Indie, is ondoenlijk, want 
ze zijn ontelbaar ! Toch doet een terugblik 
op het vervlogen jaar ons jubelen en danken 
voor de goedertierenheden Gods. Verre van 

I het Leger des Heils hoogmoedig te maken, 
op wat het doet, maakt zulk een terugblik 
het hart ootmoedig, omdat het nog zooveel 
beter had gekund en zooveel ongedaan moest 
blijven. Het is een aanmoediging om in 1938 
de kansen nog beter te benutten en de gele
genheden nog tijdiger aan te grijpen. 

De Generaal voor het Hoofdkwartier 
te Bandoeng. 

Januari. 

Tel uw zegeningen een voor een ; 
Tel ze alle en vergeet er geen ! 
Tel ze alle - noem ze een voor een 
En gij ziet GODS goedheid en genade alleen ! 

Soerabaja viel de eer te beurt mevrouw 
Tjarda te mogen ontvangen. De patienten 
hebben <lit bezoek bijzonder gewaardeerd. 

In diezelfde maand viel het 30-jarig jubi
leum van het Militair tehuis op Kramat in 
BATAVIA. Het tehuis mocht zich over bij
zondere belangstelling verheugen. Het fees t 
werd geleid door onzen Kommandont, terwijl 
verschillende militaire autoriteiten het woord 
voerden o.a. generaal Van Tricht, en luite
nant-kolonel Tulp, terwijl resident Van 
Ginkel sprak namens het civiel bestuur. Z.E. 
de Legercommandant had het tehuis reeds 
eerder met een bezoek vereerd en zond zijn 
gelukwenschen per brief. 

Het eerste bezoek van Kommandant De 
Groot aan T ARAKAN was voor dezen aige
legen post een groote bemoediging. 

Mei, 

De derde LANDDAG, ditmaal gehouden 
op ,,Berg en Dal" te Bandoeng was een groot 
succes. In de vrije natuur we:i-d het heerlijke 
Evangelie met kracht gepredikt. Een groote 
schare was tegenwoordig en een gewijde 
sfeer was in iedere bijeenkomst merkbaar. 

J uni. 

In deze maand kreeg de Jeugd een beurt. 
De bijzondere JONGELIEDEN-DAGEN in de 
verschillende centra brachten grooten zegen. 
Honderen jonge menschen wevden bereikt 
en velen deden gedurende die bijeenkomsten 
hun levenskeuze. 

Makassar, Ambon en Manado ontvingen in 
deze maand bezoek van den Chef-Secretaris, 
hetgeen een groote bemoediging was voor 
deze afgelegen posten. 

Juli. 

Een flinke groep jonge officieren arri
veerde uit het vaderland ter versterking 
onzer strijdmachten. 

Augustus. 

• 
SOERABAJA was een andere bijzondere 
gebeurtenis in September. Resident Winkler 
vertegenwoordigde bij die gelegenheid Z.E. 
Gouverneur v.d. Plas, kolonel Van Temmen 
sprak ns. Z.E. den Legercommandant, terwijl 
de burgemeester zich liet vertegenwoordigen 
door een der wethouders. 

De laatste Conferenties in Soerabaja en 
Malang vormden een waardig en gezegend 
slot voor deze bijzondere, geestelijke poging, 
waarop wij met groote dankbaarheid terug 
zien, 150 zielen kwamen tot God. 

0 ct ob er. 
Het Ooglijders-Hospitaal in SEMARANG 

ontving in deze maand bezoek van Z.E. den 
Gouverneur-Generaal en mevrouw Tjarda, 
die zeer belangstellend alles in oogenschouw 
namen en zic{i. door dr. Pilon, den genees
heer-directeur, over alles lieten inlichten. 

November. 
Z.E. de Gouverneur-Generaal ontving den 

Kommandant in een langdurige audientie en 
verblijdde ons met een gift van duizend 
gulden. 

Deze maand staat met gulden letters aan
geteekend in de annalen van Midden-Cele-

JANUARI 1938 

De Kommandant bij aankomst te Tarakan. 

De opening van het gerestaureerde kin
derhuis te MEDAN, thans ingericht voor 
inheemsche en Chineesche kinderel}, 1.vas 
een andere bijzondere gebeurtenis voor de 
Oostkust van Sumatra. Mevrouw De Groot 
leidde deze plechtigheid bijgestaan door 
de Maatschappelijk Secretaresse, Brigadier 
Stewart ; er was groote belangstelling, 
vooral van Chineesche zijde. Mevrouw 
Bouwes Bavinck opende de deur van dit 
kinderhuis. 

VOOR BET NIEUWE JAAR. 

,,- Zijt vreedzaam onder e ll "e.rti·011 
Vermaant de ongeregelden, 'VVakke::· " 

.. , zijt 
kleinmoedigen, ondersteunt de :t. 

lankmoedig jegens allen. 
Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad 

iemand vergelde ; maar jaagt allen tijde het 
goede na, zoo jegens elkander als jegens 
alien. 

Vcrblijdt u alien tijd. 
Bidt zonder ophouden. 
Dankt God in alles ; want dit is de wil 

van God in Christus Jezus over u. 
PAULUS. 

Het begin van dit jaar was voor de Heils
troepen in Ned.-Indie van groote betee
kenis. Na 42 jaar was het voor het eerst, 
dat een Generaal van het Leger des Heils 
de strijdmachten op Java kwam bezoeken. 
Op 24 Januari arriveerde Generaal Evan
geline Booth in Priok. Nog trilt het enthou
siasme na in onze herinnering, van het 
spontane, warme welkom, dat haar over 
heel Java ten deel viel. Nog klinkt haar 
,,bevel" ons in de ooren : ,,Geef u geheel -
doe uw deel !" Het geheele jaar hebben wij 
dat woord hier of daar gehoord, in en buiten 
den Legerkring uit den mond van hen, die 
door die opdracht in het hart gegrepen 
waren. Honderden officieren en soldaten 
hebben ernaar gestreefd het in praktijk te 
brengen ! 

Op 1 Augustus we rd in alle posten in 
dezen Archipel de MOEDERSDAG gehou
den. In de bijzondere samenkomsten daaraan 
verbonden werd ,,moeder" de eerste plaats 
gegeven en mochten wij velen bereiken. Mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op bezoek in hel Meisjeshuis te Batavia. 

In diezelfde maand bracht mevrouw Tjarda 
von Starke'nborgh Stachouwer haar eerste 
bezoek aan een Legerinrichting, hier te 
lande en wel het Meisjeshuis te Batavia, 
hetwelk hijzonder op prijs werd gesteld. 

Fe bru ari. 
Bet bezoek van de Generaal aan Soerabaja 

viel in de eerste dagen van Februari. De 
herinnering aan de machtige, enthousiaste 
sdhare in het ,,Kunstkringhuis", zal haar 
ongetwijfeld lang bijblijven. Op 3 Februari 
vertrok onze geeerde gast naar Singapore. 

9 Februari, de dag, waarop de 40 Kadetten 
tot Kadet-Luitenant werden bevorderd en 
hun marschbevel ontvingen, was voor deze 
jonge menschen zeker de belangrijkste dag 
van het afgeloopen jaar. 

Maart. 

Een nieuw tehuis voor de Landmacht, 
alsook een nieuwe Legerzaal werden door 
den Kommandant geopend te MALANG. 
Verschillende militaire en civiele autoritei
ten waren bij deze plechtigheid aanwezig. 
De resident, kolonel Pesman, overste Rete
rink en de burgemeester spraken woorden 
van waardeering over den arbeid onder onze 
,,jongens." 

April. 

Zijne Excellentie en mevrouw Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer, vergezeld van de 
oudste freule, brachten een bezoek aan ons 
Meisjeshuis te OENGARAN. Dit was een 
belangrijke gebeurtenis voor alle bewoon
sters van dit tehuis ! Met groote belangstel
ling werd alles in oogenschouw genomen. 

Ook de ~pra-kolonie te Semaroeng bij 

De CONFERENTIES in Semarang, Ban
doeng en Batavia, waren tijden van rijken 
zegen voor allen, die er aan deelnamen. 
Groote scharen werden bereikt en vele zielen 
voor Christus gewonnen. 

" 
Sep tern be r. 

Deze maand was een zeer belangrijke voor 
ons werk aan de Oostkust van Sumatra. Een 
lang gekoesterde wensch kwam in vervul
ling door de opening van het nieuwe kinder
huis te MEDAN onder leiding van den Kom
mandant. Mevrouw J. W. Bitters-Roelofsen 
opende de deur. Er was groote belangstelling 
uit alle kringen der burgerij van Medan en 
ieder was vol waardeering voor het mooie, 
practisch ingerichte gebouw. 

De o~ning van het complex gebouwen 
voor het tehuis voor Zee- en Landmacht te 

in het 
1nieil:a.ir; - te"'-u~ 

iJa.ta.via. 

bes. Kommandant en mevrouw De Groot 
leidden hier het Congres te Kalawara en 
hielden zeer gezegende oHicierssamenkom
sten. Ook Koelawi, Lindoe en Paloe werden 
bezocht en overal werden samenkomsten 
gehouden, waar honderden tegenwoordig 
waren. Dit bezoek is van groote beteekenis 
voor dit verafgelegen deel van ons zendings
werk. 

December. 

Het eerste bezoek aan AMBON van den 
Kommandant voor een Vijfdaagsche Confe
ren tie en de opening van een Militair-tehuis 
is zeer wel geslaagd. Groote scharen werden 
bereikt en 80 zielen knielden neer aan 
's Kruises voet. Het werk op Ambon heeft 
groote belofte voor de toekomst. 

REMBANG. 

Lt..-Kolonel Lebhink op bezoek. 

Het gebeurt niet vaak, <lat wij vanuit 
Rembang iets laten hooren. Toch zitten wij 
niet stil, doch strijden den goeden strijd. 

Zondag 21 November was voor ons korps 
een heel bijzondere dag. Wij hadden toen 
n.1. het bezoek van Lt.-Kolonel Lebbink. 
Nooit tevoren had de Kolonel in ons korps 
een bijeenkomst geleid en daarom te meer 
werd zijn bezoek op prijs gesteld. De bijeen
komsten waren goed bezocht. 

In de openluchtsamenkomst, waar een 
Hinke schare tegenwoordig was, werd met 
groote aandacht geluisterd naar wat de 
heilssoldaten te zeggen hadden. De avond
samenkomst was wonderbaar ! Ons zaaltje 
was flink bezet. Het zingen, het getuigen, 
het woord van den Kolonel, door mevrouw 
Jansen in het Maleisch omgezet, alles werd 
door God gezegend en aan het eind der 
samenkomst knielden vijf personen neer om 
verlossing te zoeken. 

Ook in PATI gaat het goed. De Zondags
school gaat aardig vooruit. Op Dinsdag 23 
November bracht onze D.O. Brigadier Hiorth, 
daar een bezoek en leidde een samenkomst 
ten huize van de familie David, welke zeer 
gezegend was. Wij gaan in Rembang moedig 
voorwaarls en houden de vlag in top. 

J. 

Wie zich een toekomst scheppen wil, 
mag het verleden niet uit het oog verliczen. 
Daarom zockt in hct verleden al het goede 
en schoone, dat tlaarin le ontdekken valt, 
vormt daarnaar uw ideaal en bcproe(t in de 
toekomst dat ideaal te verwezenlijken ! 
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Opening van bet T ehuis voor lnlandsche en Chineesche 
kinderen door mevrouw Kommandant De Groot. 

Mevrouw C. E. Bouwes Bavinck- van Ameyde verricht de openingsplechtigheid. 

Uit de ,,Sumatrapost" nemen wij het 
verslag over betreffende de opening op 
Maandag 29 November, van het gerestau
reerde kinderhuis, nu vocr Chineesche en 
inheemsche kir:deren . De redactie van ge
noemd blad, was ook zoo vriendelijk het 
cliche in bruikleen af te staan. 

,,Gistermiddag heeft de opening, eigenlijk 
her- opening. plaats gehad van het kinder
huis van Piet Leger des Heils aan de Wil
helminastraat. 

Zooals men weet, werd dit kinderhuis, bij 
de ingebruikstelling van het nieuwe tehuis 
voor Europeesche kinderen aan de Van Lin
schotenlaan, bestemd om inlandsche en Chi
neesche jeugd te ontvangen. 

Vele genoodigden hadden zich, zoo om
streeks vijf uur gistermiddag, opgesteld voor 
het gebouw. Wij merkten op den assistent
resident ter beschikking den heer B. J. Coster, 
den assistent-resident van Deli en Serdang 
Mr. J. Allaart, het hoofd van Plaatselijk 
Bestuur, den heer J.M.J. Morsink, den wd. 
secretaris van de Deli Maatschappij den heer 
C. A. van der Linden, den hoofdcommissaris 
van Politie den heer Halkema, Consul van 
China den heer Loei Peng Yang, den Majoor 
der Chineezen den heer Khoe Tjin Tek, het 
Gemeenteraadslid den heer Yap Gim Sek, den 
secretaris van de Deli Planters Vereeniging 
Mr. G. van der Veen, den predikant der 
Prot. Gemeente Ds. J. Tjebbes en den gere
formeerden predikant Ds. C. Mak. Velen 
waren vergezeld van hunne dames. Mev>rouw 
Visser, de echtgenoote van den Hoofdadmi
nistrateur van de Deli Maatschappij, behoor
de mede tot de aanwezigen. 

Even voor vijven arriveerde de echtgenoote 
van den resident, mevrouw Bouwes Bavinck. 
Zij werd ontvangen door de echtgenoote van 
Commissioner de Groot (Mevrouw de Groot 
was speciaal voor deze plechtigheid uit Ban
doeng overgekomen), en ontving vervolgens 
uit de handen van een bewoonstertje van het 
Tehuis den sleutel van het gebouw, welke 
was gelegd op een fraai, met bloemen be

werkt kussen. 

Een ,,kiekje" in het nieuwe tehuis aan de 
Van Linschotenlaan. 

De p lechtigh eid op de binncnplaats. 

Nadat mevrouw Bouwes Bavinck het ge
bouw had geopend klonk uit het tehuis kin
dergezang; in het gebouw stonden de vroe
gere bewoonstertjes van het kinderhuis en 
zongen een lied, waarna zij het gebouw ,,vrij" 
gaven aan de nieuwe inwoners. Daarna begaf 
het gezelschap zich naar de binnenplaats, 
waar in een afgeperkte ruimte een aantal 
stoelen stond opgesteld. 

Mevrouw de Groot, staande tusschen de 
vlag van Bloed en Vuur en de Nederlandsche 
driekleur, opende het samenzijn. Majoor 
Berge, leidster van het Kinderhuis aan de 
Van Linschotenlaan, ging voor in gebed; 
Majoor Lorier beheerder der Leprozerie 
Poelau si Tjan,ang, deed het loflied zingen: 
,,God is goed." 

IVIevrouw de Groot heette vervolgens alle 
aanwezigen hartelijk welkom, eraan herin
nerend, <lat hier meer clan twintig jaar 
geleden vele vooraanstaanden tezamen waren 
voor de opening van het Tehuis voor verwaar
loosde Europeesche kinderen. Met dat Tehuis 
werd in een hehoefte voorzien. Nieuwe pro
blemen dienden zich echter in den loop des 
tijds aan, en zoo werd steeds sterker de 
behoefle aan een Tehuis voor inlandsche 

Tijdens de openingsplechtigheid, 
in den versierden tuin. 

Midden - vierde van links~ 
mevrouw Bouwes Bavinck 

en Chineesche kinderen. Toen er gelden 
beschikbaar kwamen voor den bouw van 
een nieuw Tehuis voor de Europeesche 
jeugd, was de oplossing gevonden, en werd 
het bestaande Kinderhuis bestemd voor in
landsche en Chineesche jeugd. 

Thans vinden reeds vijftien kinderen een 
onderdak in dit huis. Negen kinderen moeten 
wachten op de aankomst van meer perso
neel. In totaal is er plaats voor veertig 
kinderen. 

D spreekster schetste, hoe het Leger des 
Heils hier vooral karaktervormend wil wer
ken. Het wil den kinderen reinheid van 
lichaam en ziel bijbrengen, gevoel voor orde 
en tucht, liefde tot arbeid en verantwoor-

delijkheidsbesef. Veel geduld, kracht, liefde 
en...... geld is daartoe noodig. Met vreugde 
gewaagde mevrouw de Groot van de belang
stelling van de Sultans van Deli en Langkat 
voor dit Ruis, een belangstelling, welke zij 
ook zeker metterdaad zullen toonen. 

Mr. Allaart spreekt. 

De assistent-resident van Deli en Serdang 
Mr. J. Allaart bracht namens den Resident 
de beste wenschen van de Overheid over. 

Spr. las ergens in een publicatie van Dal
meijer's Instituut, <lat de leus van dezen 
tijd zou zijn : ,,Groei of verdwijn". Dit is 
nogal hardvochtig. De moeders van alle 
tijden hebben er gelukkig ten opzichte van 

DEN RECHTEN KOERS HOUDEN 
,,Dat kunnen wij wel", zegt wellicht menige lezer, als 

wij beginnen het reeds meerrnalen gebriiikte beeld van 
de levensreis over de rneer of minder stormachtige 
levenszee, te belichten. 

De vergelijking is echter een goede en geeft gelegenheid 
nog eens weer onszelf rekenschap te geven van den 
afgelegden weg. gedurende het jaar, dat voorbijsnelde. 

Als de kapitein van den Oceaan
stoomer, nadat hij zich van de snelheid 
en de richting van zijn schip op de 
hoogte gesteld heeft, zijn bevindingen 
in het scheepsjournaal neerlegt, kan 
hij de ligging van zijn schip tamelijk 
zeker vaststellen. 

Met zeer gevoelige instrumenten is 
het clan ook nog mogelijk aan den 
loop der sterren zijn bevindingen te 
toetsen, zijn koers, indien noodig, te 
veranderen en met vermijding van 
gevaarlijke riffen en zandbanken langs 
den kortsten weg het doel te bereiken. 

Welk een zegen zou het toch zijn, 
indien ieder menschenkind eens het 
besluit nam op dezelfde nauwkeurige 
wijze zijn of haar levenskoers te toet
sen. 

Waar zijt gij ? Waarheen gaat gij ? 
Behooren wij ons niet elken dag met 
deze zoo gewich,tige vraag bezig te 
houden ? Willen wij voor ditmaal luis
teren naar de stem, die reeds zoo dik
wijls getracht heeft aan het woord te 
komen? Zullen ook wij den blik 
hemelwaarts wenden om te zien, of 
wij op den rechten weg zijn ? 

:~ * :;<: 

Arme, schipbreuk lijdende zielen 1 

Het aardsche omhulsel biedt reeds den 
aanblik van een vervallen, door den 
storm geteister.d wrak. Hartstocht, 
schande, teleurstellingen, drukten het 
stempel op hun aangezicht en hun gang 
naar het verderf heeft reeds zulk een 
snel tempo, dat, als God niet een won-

der doet, hun lot beslist schijnt. Zullen 
wij ons niet door de schipbreukelingen 
op de levenszee laten waarschuwen? 
Er zijn gevaren-geen denkbeeldige, 
<loch werkelijk bestaande, vreeselijke 
gevaren. ,,Voor eeuwig verloren !" zal 
het eens klinken tot degenen, die op 
deze waarschuwing geen acht geslagen 
hebben. 

Wie kent niet uit de Grieksche 
Mythologie de sage van de schoone 
feeen, die Sirenen genoemd werden en 
een eiland bij Sicilie bewoonden. Op 
een bloeiende weide, doch te midden 
van verbleekende doodsbeenderen, lok
ten zij met haar betooverend gezang 
de voorbijgaande zeelieden, om ze te 
dooden. 

W anneer Odysseus, een der grootste 
en listigste helden van Troje, het eiland 
voorbij voer, liet hij de ooren der zee
lieden met was dichtstoppen en zich
zelf aan den mast binden, opdat hij 
het Sirenengezang zonder gevaar zou 
kunnen aanhooren. 

In machtige melodie klinkt ook he
dentendage Sirenengezang over de wa
teren. De lokkende klanken dringen 
door tot hen, die, zonder naar het heil 
hunner ziel te vragen, slechts de mate
rieele dingen zoeken. De zoete, zinnen
verwarrende muziek trilt door de lucht 
en is er op berekend hart en zin te 
betooveren. Wie zal bet den heilssol
daten ten kwade duiden, als zij hun 
stem verheffen en hun medemenschen 
opmerkzaam maken op het dreigende 

3 

zwakke kinderen precies omgekeerd over 
gedacht, en ook het Leger des Hells heeft 
dit ,.Groei of verdwijn'' gelukkig niet tot 
richtsnoer. Liever dan deze leus is spr. het 
woord van den Christen-paedagoog Ooster
lee: ,,Wij menschen willen altijd forceeren; 
Hij, Die Zijn tijd kent. laat het groeien." 

Cliche ,,Sumatra-post"· 

De Consul van China, de heer Loei Peng 
Yang, hield vervolgens een korte toespraak 
in het Engelsch. De heer Yap Gim Sek 
zorgde voor de vertaling in het Neder
landsch. De Consul schetste de beteekenis 
van dit Tehuis voor de Chineesche gemeen
schap, en gaf het zijn beste wenschen mede. 

Reverend Egon N. Ostrom van de Metho
dist Mission, zich eveneens van de Engelsche 
taal bedienend, betoogde, <lat in de opvoe
ding milieu, atmosfeer het voornaamste is. 
Daarom is er reden tot groote vreugde, dat 
dit Tehuis niet alleen mooie slaap- en eet
zalen en studeergelegenheid heeft, maar ook 
een kapel. 

Ds. J Tjebbes bracht de gelukwenschen 
van den Kerkeraad der Protestantsche Ge

meente over. 

Brigadier mejuffrouw Stewart. secretaresse 
van de afdeeling Maatschappelijk Werk voor 
Vrouwen en Kinderen op het Hoofdkwar
tier van het Leger des Hells te Bandoeng, 
die met mevrouw de Groot meegekomen 
was, vertelde een en antler over de andere 
Kinderhuizen van bet ,.Leger". (Er zijn er 

buiten Medan nog zes). 

(vervolg pag. 6 kol. 4). 

gevaar, tegelijkertijd de reddende hand 
uitstekend ter hulpe? 

* * * 
Mochten wij toch allen ons levens

doel bereiken, n.l. het tehuis vinden 
voor onze ziel. Het laatste woord, 
gesproken door den stichter van het 
Leger des Heils, William Booth, luidt : 

De beloften Gods zijn zeker, indien 
~ij slechts genoeg geloof hebben:" 
Onder de d uizenden beloften Gods, is 
ook deze : ,,Want Hij zal Zijne engelen 
van u bevelen, dat zij u bewaren in 
al uwe wegen. Zij zullen u op de 
handen dragen, opdat Gij uwen voet 
aan geen steen stoot''. 

Z66 in God geborgen te zijn, geeft 
zekerheid in elken storm en doet ons 
een vrede smaken, die slechts diege
nen ervaren kunnen, die zich op den 
rechten weg bevinden. In onszelf be
zitten wij echter niet de kracht den 
rechten koers te houden. Indien wij 
dit zouden probeeren, zou het roer 
spoedig aan onze moede handen ont
zinken. Er is Een, Die ons helpen kan! 
N eem Hem aan boord. Vertel Hem 
alles. Spreek met Hem over uw teleur
stellingen uw zonden, uw angst, uw 
veroorde~lend geweten . En als Hij Zijn 

Ga heen in vrede" tot u gesproken 
" 1 heeft, zult ge den koers van uw evens-
schip richten op de lichtende Stad des 

Vredes. 
S. T. 

(Overgenomen uit de Zwitsersche 
S.K.) 
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VIJFDAAGSCHE CONFERENTIE 

OPENING VAN HET TEHUIS VOOR 

DOOR KOMMANDANT 

LAND- EN ZEEMACHT 

DE GROOT 
Bl.JGESTAAN DOOR BRIGADIER EN MEVROUW WOODWARD EN AD.JUDANT PALSTRA. 

De mooie baai van Ambon. 

DE AANKOMST. 

Op Donderdagmorgen 25 N ovem~er zette 
de Kommandant voet aan wal te Ambon 
en brak voor de heilssoldaten aldaar een 
vijftal dagen aan zoo vol van actie, geest
drift en gloed, dat deze veldtocht met gulden 
letters in de a1Vi.alen van ons Leger i!ll 
Ambon is opgeteekend. 

Een flinke groep makkers met Brigadier 
en mevrouw Woodward, stondein aan de 
kade te wachten om den Kommandant •te 
verwelkomen. De Legervlag wapperde in de 
bries. Het eerste werk van onzen leider was 
het toespreken der schare heilssoldaten. De 
meesten zagen hem voor het eerst, doch met 
een paar kernachtige zinnen van hart tot 
hart, wist de Kommandant zich in den Am
bonschen Legerkring thuis te maken en toen 
hij zijn toespraak met een krachtig ,,Hal
leluja ! " besloot, werd deze jubelkreet on
middellijk d-0or de schare overgenomen. 

De samenkomsten. 

Des avonds werd een openbare welkomst
bijeenkomst in de militaire societeit gehou
den. Reeds een uur voor den aanvang was 
de helft van het aantal beschikbare plaatsen 
bezet en toen het openingslied werd aange
heven, was niet alleen de zaal gepakt met 
belangstellenden, maar verdrongen zich ook 
nog honderden voor de geopende deuren en 
ramen en wilden op die wijze toch mee 
geniet.en. 

Een kijkje in de zaal. 

De rechte stemming behoefde er niet meer 
ingebracht t.e worden ; daarvoor was reeds 
gezorgd door de heilssoldaten, die lang te 
voren begonnen waren met het zingen van 
opgewekte koren. De burgemeest.er van 
Ambon, ass.-resident J. F. Dee, was mede 
a~wezig en hetette den Kommandant i)n 

welgekozen woorden welkom. Na den bur
gemeester bedankt te hebben, behandelde 
onze Leider een Schriftgedeelte. Het was 
merkwaardig te zien, hoe aandachtig de met 
kracht en overtuiging gebrachte Evangelie
boodschap werd gevolgd en ingedionken. 
Toen dan ook gevraagd werd, wie zich wilde 
bekeeren en voor God verootmoedigen, waren 
er 17 personen, die aan de uitnoodiging ge
hoor gaven. 

Na afloop · der bijeenkomst werd de film 
van het bezoek van Generaal Evangeline 
Booth, vertoond. Een · fluitkorps en meer
dere zangkoren verleenden dezen avond hun 
medewerking. Hopman Lina en zijn groep 
ferme padvinders zorgden voor bet bewaren 
van de orde. 

Lezing en filmvertooning. 
Vrijdagavond, 26 November, vond een aan

dachtige schare belangstellenden, Europeanen 
en Hollandsch sprekende Amboneezen bijeen 
in het ,,Esplanade" - theater. Verschillende 
plaatselijke autoriteiten waren aanwezig. Na
dat het samenzijn op de gebruikelijke wijze 
met zang en gebed geopend was, nam de 
Kommandant het woord en vert.elde in een 
boeiende voordrac!ht van den veelzijdigen 
arbeid van het Leger des Heils in Ned. Indie. 

De Jeugdbijeenkorttst. 

Vooral deed hij uitkomen, hoe het Leger 
er naar streeft de liefde Gods, geopenbaard 
in het menschenhart, in praktijk te brengen 
door het kleeden van den naakte, het voeden 
van den hongerige, het troosten van den 
bedroefde, het verzorgen en verplegen van 
den hulpbeihoevende. Een zangkoor bracht 
hier-0p een lied ten giehoore, waarop de 
Generaals-film werd vertoond. De aanwezi
gen waarqeerd!en het op deze wijze een 
overzicht te krijgen van het bezoek van onze 
int.ernationale leidster aan Ned. Indie en te
gelijkertijd een indruk van de verschillende 
takken van arbeid van het Leger op Java. 

Jeugdbijeenkom.st. 
De volgende namiddag was apart ge~t 

voor een samenkomst met de jonge me"nschen 
boven de tien jaar. Het jeugdwerk te Ambon 
heeft zich de laatste jaren krachtig ont
wikkeld en zoowel de Hollandsche als de 
Maleische Zondagsschool en andere jeugd
afdeelingen hebben grooten aanhang. De 
Kommandant vond dan ook een verrassend 
groot aantal jonge menschen bijeen, onder wie 
de hopman en zijn padvinders. De bijeenkomst 
had een opgewekt, blijmoedig en toch ern
stig karakter. De zang was geestdriftig, het 
gebed cprecht en eenvoudig, de toespraak 
van den Kommar.dant vurig en doelbewust. 
Verschillende jonge menschen gevoelden zich 
gedrongen, zich in het openbaar aan God 
en Zijn dienst te wijden, toen daartoe de 
gelegenheid gegeven werd. Jammer, dat zoo 

spoedig geeindig<l moest worden in verband 
met de daarop volgende bijeenkomst voor 
volwassenen. 

Deze werd, evenals de jeugdsamenk:omst, 
in onze eigen nieuwe zaal gehouden ; geen 
plaats was onbezet : daar waren onze eigen 
getrouwe strijders, een zangkoor, een fluit
korps en vele belangstellende vrienden. Eerst 
kregen wij enkele gloedvolle getuigenissen, 

· waarna het verhaal van den rijken jonge
ling den Kommandant als basis diende voor 
de Evangelie prediking. Ook nu waren er 
zichtbare resultaten, mannen en vrouwen, 
die zich bogen voor J ezus. 

De Zondag. 
Deze was een dag van echten Leger des 

Heils-strijd. Des morgens was er een Hei
Jigingssamenkomst. Een vaasje bloemen dien
de den Kommandant als hulpmiddel om de 
lessen te illustreeren. Met gespannen aan
dacht werd zijn geheele toespraak gevolgd. 
In den namiddag kwamen wij bijeen op de 
Esplanade voor ihet houden van een groote 
openluchtsamenkomst. Op ouderwetsche wijze 
werd het vrijmakende Evangelie van Christus 
door zang, muziek en getuigenis gepredikt 
tot de honderden Mohammedanen, die door 
al het gerucht werden aangetrokken. 

De Openluchtsamenkomst. 

De sluitingssamenkomst. 
Nog eenmaal kwamen de Ambonsche heils

soldaten met hun leider tezamen voor de 
laatst.e bijeenkomst der Conferentie. Deze 
meeting vormde een treffend slot. Door
drongen van den ernst dezer laatste gelegen
heid, wilde de Kommandant haar tot het 
uiterste benutten. God was met ons en 
zegende de pogingen om het W oord ingang 
te doen vinden. Tachtig zielen, gebrac'ht uit 
de duist.ernis van zonde en ongeloof tot het 
licht van Gods eeuwig konink:rijk, was het 
zichtbare resultaat van den geheelen Veld
tocht. 

Bezoeken. 
De morgens besteedde de Kommandant aan 

besprekingen met Brigadier en mevrouw 
Woodward en het afleggen van bezoeken 
bij civiele en militaire autoriteiten. Ook be
zichtigde hij op vriendelijke uitnoodiging 
van den gewestelijk arts en de directrice, 
zuster Corino, de Ambonsche leprozerie. De 
Kommandant was getroffen door het vrien
delijk aanzien van deze kolonie en door de 
liefderijke verzorging, welke de patient.en 
genieten. Van zijn bezoek aan het school
gebouw en de ziekenzalen, maakte de 
Kornmandant gebruik om de kinderen en 
volwassenen te wijzen op den troost, welke 
is in Christus en op de hoop, die Hij den 
geloovige biedt voor het toekomende leven. 

Op de lepra-kolonie. 

0 

Het jaar J 937, met zijn zegettp4 
weer tot het 'Verleden en het pasfn 
jaa.r een oogenblik stil te staan 

Welk een bemoediging brae 
het begin van 1937 ! Onvermoei e 
bij uitnemendheid, heeft zij onsto 
gezegend en aangespoord tot het e 
en Zijn koninkrijk. Onuitwischbal • 
de herinnering van allen, die med 

Het Leger des Heils heeft 7fl. 
vermogen van zijn taak gekwet 
hun arb!Zid ferm en krach.tig ve-n1 
telkens weer rustte op de poging6 
officieren · hebben de zieken be• 
gebracht, de bedroefden getroost.'; 
contact zijn met hen, die geestelf 

Dan denk ik aan den arbeid 
daar, vaak achter .de schermen, inl 
en een zegen trachten te zijn vd" 
verlaten · kindereri,, voor zieken e 
vooral met gedu,ld wordt daar 
afwerpt voor de samenleving. 

Voorts denk ik aan den Lege 
T elkens wanneer ik onze officie 
met hun dagelijksche bezighede 
persoonlijk getuige geweest zij~ 
kunnen haar zelfverzaking ten v 
God in den naaste, wordt het 
Zoo wordt door daden des geiloo 
heeft geopenbaard. 

Met vreugde en dank aan 
jeugdwerk zich de laatste ja.ren 
werden jongens en meisjes geree 
maatschappij in te nemen. Onze 
kinderen bezocht. Met welk ee 
werkers voor elken Zondag voor 
gestadig uit. Al onze pogingen o 
dit eene doel : DE JEUGD VOO 

Ik kan ook niet nalaten de 
het Hoofdkwartier hun plicht ve 
intensief aan het openbare werk d 
wordt gewaardeerd ! 

De Tehuizen voor miiitairen 
een belangrijke plaats in het le 

Door den Gezinsbond in a 
werk verricht. Mevrouw Lt.-Kol 
arbeid zeer ter harte. 

In onze veraJgelegen poste 
Ambon, werd een gezegend, 

Elders in dit blad, vindt u e 
gebeurtenissen en wordt een id 
werk zich in het gepasseerde ja 
zijn ons een spoorslag, om ons in 
te wijden aan de taak, ons door 
trouwen gaan wij dan ook de t 
Zijn kennelijken zegen in het v 

Tot slot mijn oprechten dan 
des Heils hoog te houden ! 

In 't nieuwe 
Zij steeds mijn 
Op 't ernstig st 
En hulp te b 

Gijzelf hebt. H 

Wat van Uw 
En dat hij U h 

Wanneer hij I 
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en en overwinningen, behoort thans 
ns bij den aanvang van het nieuwe 
God te danken voor Zijn gunsten. 
ms het bezoek van de Generaal in 
~nergiek, welbespraakt, een Leidster 
~or haar voorbeeld en haar woord 
~n van nog grooter dingen voor God 
zal dat oezoek blijven voortleven in 
le Generaal in contact kwa.men. 
~ in 1937 wederom naar z'n beste 

~
e offi~ieren en heilssoldaten hebben 
t. W iJ danken Ood voor zegen, die 
welke wij aanwendden. Onze Veld
r,ht, de kinderen tot den H eiland r zegene allen, die in rechtstreeks 

~
n steun behoeven ! 

onze inrichtingen, hoe de officieren 
e getrouwheid hun taak volbrengen 

[ de gebrokenen van hart, voor de 
rampspoedigen. Met tact, liefde en r werk gedaan, dat rijke vruchten 

rb:id in ziekenhuizen en leprozerien. 
r in dezen tak vtin arbeid bezig zie 

mijn ziel geroerd. Alleen zij, die 
van het werk onzer liefde-zusters 
e waardeeren. Door dit dienen van 
achtige Christendom uitgedragen. 
etuigd van hetgeen God in de ziel 

denk ik aan de w'ijze, waarop het 
eft ontwikkeld. In de kinderhuizen 
emaakt, om straks hun plaats in de 

gsscholen worden door duizenden 
org bereiden zich de Jongelieden
e Padvinders~organisatie breidt zich 
e jeugd te bereiken hebben slechts 
EZUS! 

1'ouwe officieren te noemen, die op 
llen, en daardoor niet in staat zijn 
te nemen. Ook Uw arbeid, makkers, 

bben ook het afgeloopen jaar weer 
der mindere militairen genomen. 

afdeelingen, wordt een gezegend 
~l Ridsdel neemt zich dezen tak van 

Celebes, in de Minahassa en op 
dend werk verricht. 

opgave van de belangrijkste Leger
egeven, van de wijze, waarop ons 

mocht uitbreiden. Deze zegeningen 
komende jaar met nog meer energie 

)d toevertrouwd. Vol geloof en ver
' mst tegemoet, G<id dankende voor 
~den. · 
:in allen,, die medehielpen de Banier 

, dat voor mij ligt, 
pfd en hart gericht 
;n, liefde en licht 

·e aan -- .i\NDEREN. 

ild, ans geleerd, 
c'ling Gij begeert, 

peeste eert. 

E voor -- ANDEREN. 
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DE OFFICIEELE OPENING VAN BET TEHUIS VOOR LAND ... 
EN ZEEMACHT TE AMBON. 

De openingsplechtigheid van het nieuwe 
Militair-Tehuis van het Leger des Hells te 
Ambon, vorinde ongetwijfeld het hoogtepunt 
van het bezoek van den Kommandant aan 
de:ze stad. 

Het gebouw, waarop het Leger des Hells 
beslag heeft kunnen leggen, is voor het doel 
uitermate geschikt. Aan den hoofdweg van 
Ambon gelegen, biedt het met zijn ruime 
voorgalerij een prettige gelegenheid aan de 
rnilitairen en marine-menschen, om hun 
vrijen tijd te passeeren. De vertrekken van 
het ho<:>fdgebouw zijn ruim en comfortabel. 
Het Tehuis is reeds in het bezit van een 
:zeer fraai radio-toestel en verschiilende 
spelen, terwijl zoo spoedig mogelijk een 
biljart zal worden gezonden. Voor de mili
tairen, die reeds in Ambon gelegerd zijn 
en voor de velen, die daar binnenkort ge
plaatst zullen worden, zal het Tehuis van 
groot nut zijn. 

Voor de opening zelve bestond zeer groote 
belangstelling. Tegenwoordig waren de ge~ 

westelijk militair commandant A. M. Siere
velt, de , plaatselijk militair commandant, 
kapitein Houbolt, de wd. resident van 
Ambon, ass. resident P. Brouwer, de bur
gemeester van Ambon, ass. resident J. F. 
Dee en vele andere officieren van land
en zeemacht, civiele autoriteiten en vo9r
aanstaande particulieren. De rnilitaire kapel 
speelde lustige wijsjes op de voorgalerij en 
begeleidde den samenzang. Een zangkoor van 
onderwijzeressen en onderwijzers zong keurig 
eenige liederen. 

gemeen. Diep ontroerende verhalen deed hij 
ons over dezen arbeid en wist even later weer 
ontspanning te brengen door het vertellen 
van een geestige anecdote. 

moeilijkheden of problemen. Een hartelijk, 
langdurig applaus beloonde den spreker voor 
zijn zeer sympathieke woorden. 

De. eerste spreker was de Kommandant, 
die in een vlotte, pakkende rede het doel 
van het Militair-Tehuis uiteen zette en ver
telde, hoe dit met voile toestemming en mede
werking van Z. E. den Legercommandant is 
opgericht. Verder sprak de Kommandant over 
het werk van het Leger des Heils in het al-

Vervolgens leidde hij den gewestelijk 
rnilitair commandant in. Overste Sierevelt 
hield hierop een kernachtige toespraak, zoo 
volkomen passend bij dezen echten militair. 
Allereerst zeide de overste, dat hij telegra
fisch opdracht van Z. E. den Legercom
mandant gekregen had, hare gelukwenschen 
bij de opening van dit Militair-Tehuis aan 
te bieden. Daarbij wilde hij ook zijn per
soonlijke goede wenschen voegen. De overste 
sprak de hoop en verwachting uit, dat de 
rnilitairen, die dit tehuis geregeld zouden 
bezoeken, in de hellsofficieren menschen 
zullen vir.den, tot wie zij vrijmoedig mogen 
gaan met hun kleine of groote particuliere 

Hierna was het woord aan den plaatselijk 
militair commandant, kapitein Houbolt, die 
uiting gaf aan zijn dankbaarheid over het 
tot stand komen vain dit tehuis ten den 
beheerders zijn voile medewerking toezegde. 

Kommandant de Groot dankte overste 
Sierevelt en kapitein Houbolt en vroeg 
daarna Gods zegen over het Tehuis en den 
arbeid, welke in de toekomst daarin verricht 
zal worden. 

Onder het genot van een koelen dronk 
bleef het gezelschap nog eenigen tijd gezellig 
bijeen in het feestelijk versierde gebouw, 
terwijl het zangkoor nog een lied zong en 
het muziekkorps enkele pittige marschen 
speelde. Een welgeslaagde feestavond ! 

De Kommandant met gasten en bezoekers bij de feestelijke opening van het Militair-tehuis. 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT IN PADANG 
vergezeld van Brigadier Stewart. 

Op Zondag 21 November arriveerden onze 
beide welkome gasten met het s.s. ,,Sloet 
v.d. Beele" te Padang aan de Westkust van 
Sumatra. 

Een vol progra,mma wachtte mevrouw De 
Groot en gezien den korten tijd, die tot 
haar beschikking was, ging zij tezamen met 
Brigadier Stewart en Majoor Carpenter al 
spoedig op weg om verschillende autoriteiten 
te .bezoeken in belang van ons werk en met. 
het oog op onze Wijkverpleging. 

Op Maandagavond werd een lezing gehou
den in de societeit ,,De Eendracht" over den 
arbeid van het Leger des Heils hier en in 
andere landen, onder den titel van : ,,Is it 
worth while". Tengevolge van den regen en 
plaatselijke omstandigheden was de opkomst 
niet zoo groot, als wij gaarr.e hadden gezien 
doch degenen, die er waren, hebben veel 

genoten. 
De resident, de weledelgestrenge heer 

A. I. Spits, was mede tegenwoordig. De 

lezing op zichzelf was :zeer interessant en 
leerzaam. In prettigen verhaaltrant vertelde 
mevrouw De Groot van den arbeid on:zer 
organisatie, en gebruikte als illustraties per
soonlijke ervaringen, opgedaan in Zuid
Afrika en Ned.-Indie. Allen, die de lezing 
bijwoonden waren zeer onder den indruk 
van het gehoorde en hadden een nieuwen 
kijk gekregen, op wat gedaan wordt voor 
lijdenden en hulpbehoevenden. 

Wij gelooven, dat dit bezoek van grooten 
invloed zal zijn op ons werk in Padang. 

• • • 
Onze arbeid in de Wijkverpleging gaat 

gestadig vooruit. Het contact, dat wij daar
door krijgen met de menschen uit de in
heemsche wijk, geeft ons menige gelegenheid 
het Evangelie metterdaad te prediken. Ook 
onze Zondagsschool wordt door een aardig 
aantal kinderen bezocht. 

E.C.N.D. 

Het vertrek van Ambon. . 

Op de meest hartelijke wijze werd de 
Kommandant uitgeleide gedaan. Overste 
Sierevelt en zijn kapitein-adjudant, de 
plaatselijk militair commandant, de burge
meester en vele anderen kwamen aan boord 
om onzen leider de hand te drukken en 
hem een goede reis terug naar Java toe te 
wenschen. Op de kade stond een groote 
sch.are heilssoldaten, nog eens voor het laatst 
door hun grijzen aanvoerder toegesproken. 
Ook de padvinders waren present, zij sloten 
zich op een gegeven moment nauw aan
een, rondom den Kommandant en gaven een 
welgemeende luid-klinkende ,,afscheidsyell" 

te hooren. 
De militaire muziek was, dank zij de 

vriendelijke schikking van den gewestelijk 
militair commandant, mede aanwezig. Geen 
wonder, dat het den Kommandant zwaar viel 

· de vele banden, welke zich in de afgeloopen 
dagen gevormd hadden, weer te verbreken. 
Maar het Hoofdkwartier en de zaken van 
het Leger riepen. God zeger:e Ambon ! 

W. F. P. 
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E R w as eens een oud m an, Vader 
Tijd geheeten. Wanneer hij hoor-

de, dat er ergens een kindje geboren 
was, ging hij er altijd heen, om er een 
pakje af te geven voor den kleinen 
wereldburger. 

IDIE ILIE\VIEf\JilRIEI § 
des Levens. Doch als ze dat gedaan 
hadden, struikelden ze er over, vie
len , bezeerden zich en ontmoedigden 
bovendien anderen. En wanneer ze 
aan het einde van hun reis gekomen 
waren, voelden ze zich overal ge-EEN PA RABEL 

Als hij naar de huizen der rijken 
ging, was de doos altijd gepakt in goud- of zilverpapier, en wanneer hij naar andere 
huizen ging, in wit, ja, sorns ook wel eens in gr of, bruin papier. Maar het vreemdste 
was, dat, wat hij ook om het pakje deed, de inhoud altijd hetzelfde was. 

En overal, waar hij de pakjes bracht, liet h ij strikte bevelen achter, dat de eigenaars, 
v66r zij aan het einde van de levensreis gekomen waren, hun pakjes moesten openen. 
Sommigen konden ze al spoedig openmaken, anderen weer later, maar allen zouden zij 
ze met zich mede moeten nemen - somrnigen een langen weg, anderen een korteren -
voordat zij ze neerlegden. En wanneer die dag aanbrak, zou Vader Tijd een deur openen, 
waardoor zij konden binnentreden in een schoone wereld, waar zij nimmermeer lasten 
zouden behoeven te dragen. 

En wat denkt u nu wel, dat zoowel rijken als arme n vonden, wanneer ze hun pakjes 
openden ? Een rnassa kleirie dingen, ,,zorgen des levens" genaamd. 

* * * 0 E inhoud viel bij niemand in den smaak en niemand wenschte ze mee te dragen. 
Sommigen probeertlen ze te verbranden, maar ze wilden niet branden. Anderen 

t rachtten ze in zee te werpen, maar ze wilden niet zinken. En zoo kwam het, dat ze wel 
moesten doen, wat Vader Tijd hun geboden had, en dat was: den last dragen, dien hij 
voor hen had achtergelaten. 

Zoo gingen zij dus op weg met hun pak. Sommigen probeerden het op deze rnanier 
te dragen: Ze bonden het pak aan een touw om hun hals en hingen het voor zich, zoodat 
zij op het Pad des Levens voortliepen met gebogen hoofd en neergeslagen oogen, waardoor 
ze de schoone dingen des !evens in het, geheel niet opmerkten. 

Eindelijk zei dan een vriendelijke raadgeefster, Ervaring geheeten, tot hen: ,,Draagt 
uw pak eens achter u en ziet eens, of dat niet veel gemakkelijker is" . Zij bonden hun 
pak met zorgen zich daarna dus achter op den rug en nu droegen ze het met opgeheven 
hoofd en fieren blik en liepen zoo rechtop, dat de menschen hen nakeken en er zich 
over verwonderden, dat zij met zulk een zwaren last nog rechter en krachtiger schenen 
te loopen dan zij, die geen ,,zorgen" schenen te hebben. 

* ~): * 
0 AN waren er menschen, die hun last in bet geheel niet droegen. Ze openden de 

doos, narnen hun ,,zorgen'' er een voor een uit en verspreidden ze langs het Pad 

door de Nationale Gezinsbond-Secretaresse 
mevrouw Lt ... Kolonel Ridsdel. 

D E redactrice heeft mij gevraagd om 
eenige gegevens den Gezinsbond be

t reffende en met veel genoegen vermelden 
wij een gestadigen vooruitgang. 

Bij een terugblik in het voorbijgegane 
jaar, kunnen wij God danken voor veel 
zegen door middel van onzen Bond ver
spreid. Telden wi!j aan het begin van 1937 
ruim 800 leden en 37 afdeelingen, dit aantal 
is nu gestegen tot ruim 1000 leden en 42 
afdeelingen. 

Dit resultaat is verkregen door gebed en 
ijverig werk ; de betrokken officieren en 
plaatselijk officieren gaven haar beste krach
ten voor de haar opgelegde taak. 

Tijdens de Conferentie te Semarang werd 
voor het eerst een vereenigde Gezinsbond
samenkomst gehouden, welke bijzonder goed 
geslaagd is. In September vergaderden teza
men met de leden van Malang, de drie af
deelingen van Soerabaja ; er werd daar 
getuigd van den zegen middels den Bond 
ontvangen. In beide plaatsen hield mevrouw 
Kommandant De Groot een toespraak voor 
de leden, wat ten zeerste gev,raardeerd werd. 

De Gezinsbond van Poelau si Tjanang. 

Tijdens het Kerstfeest zullen vele Gezins
bondleden zich dapper weren om minder 
gegoede en eenzame vrouwen een paar aan
gename uren te bezorgen door een maaltijd 
voor hen te bereiden. Daarna zal een vlot 
programma 
verschillende 

worden afgewerkt, waaraan 
vrienden hun rnedewerking 

zullen geven. (Deze aanteekeningen werden 
geschreven v66r het Kerstfeest. Red.) . 

Iemand vroeg kortgeleden, of hier in 
Indie de Gezinsbond aan het doel beant
woordde. Gaarne geven wij hierbij het getui
genis van sommige leden, daar dit het beste 
bewijs is, dat de Gezinsbond ook in dit land 
in een behoefte voorziet. 

- ,,Wat de Gezinsbond voor mij is? 
Het glanspunt van de geheele week ! Met 

verlangen zie ik uit naar iederen Woensdag
middag en vol verwachting ga ik tot op 
beden er naar toe, niettegenstaande ik mijn 
middagdutje er aan geef."-

- ,,Ik dank God, dat ik door middel van 
den Gezinsbond mijn hart aan den Heer heb 
gegeven en door Zijn genade ook mijn man 
en de kinderen heh mogen winnen voor 
Hem."-

-,,Wat ben ik blij, dat de Gezinsbond 
bestaat ! Het is nu bijnat15 jaar dat ik er lid 
van hen. Hoewel ik veel tegenspoed gedu
reni:J.e <lien tijd heh gehad, mocht ik daarvoor 
in de plaats rijke zegeningen ontvangen. Ik 
geloof, dat er door den Gezinsbond vele 
gezinnen gelukkig zijn geworden en dat er 
ook vele zielen tot God werden gebracht. 
God geve, dat de Gezinsbond nog vele jaren 
moge bestaan !"-

- ,,De Gezinsbond is een zegen voor mij en 
ik ga er gaarne heen om Gods woord te 
hooren, ook, omdat door het bezoek een 
groote verandering in mijn leven is geko
men."-

- ,,Ik ben dankbaar, dat in het Leger des 
Heils een Gezinsbond bestaat, waarvan ik 
thans met een blij hart kan zeggen, dat het 
mij nooit berouwd heeft om lid te worden. 
lk mag daar altijd veel rijke lessen en zege
ningen ontvangen voor mijn eigen hart. Het 
is dan ook mijn groot verlangen, mijn plich
ten tot het laatste toe getrouw na te komen, 
en ik bid van God, dat Hij daartoe mij Zijn 
genade en kracht wil geven."-

HET GEBED ALS BESCH ERM ER 
H ET gebed is de wachter voor de ziel 

niet alleen, maar voor den geheelen 
mensch. De waarheid van uw leven, de 

nederigheid van uw geest, de grootheid uwer 
liefde, de kracht van uw geloof, uw algemeene 
welstand, hangen af van uw waakzaamheid 
in het gebed. 

Wanneer woudreizigers of eenzame bosch
bewoners 's nachts bevrijd willen zijn van 

de aanvallen van wilde dieren, dan ontste
ken zij om hun kamp, of om hun woningen 

groote vuren, die het wild gedierte op een 
afstand houden. Het vuur schrikt ze af. 

Zoo zullen ook de vlammen onzer gebeden, 
oplaaiende uit de reinheid des h~rten, de 
machten der duisternis, wien het om den 
ondergang van lichaam en ziel des menschen 
te doen is, op een afstand houden. 

k neusd en pijnlijk en waren niet in 
staat geweest, zichzelf of anderen te helpen, enkel en alleen, omdat ze gestruikeld waren 
over dingen, die nooit als struikelhlokken bedoeld waren. 

Maar er waren ook anderen. Zij haalden dezelfde ,,zorgen" uit het pak en legden 
ze langs het Levenspad en plaatsten den voet op iedere moeilijkhe id, die hun in den 
weg kwam. En iederen keer, als zij dit deden, was het, of zij een nieuwen blik in de 
Hemelsche Heerlijkheid sloegen, en hun ,,zorgen" brachten hen dichter to t God. Zoo 
maakten zij steunpunten van de zorgen, die zij in hun pak vonden. 

* * 
Q AN waren er ook nog menschen, die telkens een ,,zorg" tegelijk uit bun pak haalden 

en die aan al hun vrienden toonden, totdat dezen er moe en beu van werden, altijd 
maar weer klachten aan te hooren. Die lastdragers werden zichzelf en h u rv vrienden 
op het laatst zoo tot last, dat ze den bijnaam kregen van molensteenen. 
. En zoudt u willen gelooven, dat er n6g een andere manier was, om de moeilijkheden 

te dragen langs het Pad des Levens? Een manier, waardoor ze noch struikelblokken noch 
molensteenen werden ? 

Wel, er was er nog een. Er waren er, die iederen tegenspoed, dien ze onde1'vonden, 
op den weg plaatsten als herinnering aan een of andere gebeurtenis in hun leven ; en 
wanneer ze terugiblikten op den afgelegden weg, konden ze alles zien, wat ze reeds 
doorgemaakt en geleerd hadden, en dat gaf hun een opgewekt, krachtig gevoel. En zij, 
die op vele van die pu nten konden terugzien, gevoelden zich sterker dan degenen, die 
er maar weinig telden. Zoo maakten zij hun moeilijkheden tot schoone mijlpalen. 

Tot ze aan het einde van de reis kwamen. Al de menschen, die steunpunten en 
rnijlpalen hadden ge;rnaakt van hun ,,zorgen", verzamelden deze nu b ijeen. 

Htin wijze vriendin Ervaring stapelde ze opeen tot een grooten hoop aan het eindpunt 
van den weg. Toen Vader Tijd hun vertelde, dat hun reis geeindigd was, blikten ze 
terug en zie, er waren geen moeilijkheden meer op het pad ; deze waren veranderd in 
lieflijke treden van een ladder naar een hooger leven. Toen ontsloot Vader Tijd de deur 
en bevonden ze zich daar, waar geen smart, noch rouw, noch pijn meer is, want zij 
dragen er geen lasten meer. Zij staan voor den Troon van God, en de Reis des Levens 
is geeindigd. 

Vereenigde Gezinsbond te Semarang tijdens de Conferentie. 

FEEST IN TARAKAN. 

Op 1 November vierde het Leger des Heils 
in Tarakan zijn twee-jarig bestaan en tege
lijkertijd werd mevrouw Helmhout welkom 
geheeten in het Tehuis. De recreatie- en 
biljartzalen waren versierd en alles was in 
feeststemming. Ongeveer een 60tal bezoe
kers zat aan rondom de versierde tafels 
voor een gezamenlijken maaltijd. Des avonds 
was er een herdenkingsavond. Tegen acbt 
uur kwamen de gasten. Onder de aanwezi
gen merkten wij o.m. op den administrateur 
der B .P .M., J. Sibenga Mulder, den plaatselijk 
militair commandant, A. Struijvenberg, het 
hoofd van het plaatselijk bestuur, P. T . J. 
Feldbrugge, de kapiteins Kleyer en Dom 
beiden met hun dames en verder ook de 
eerwaarde pastoors Leierink en Stroosnijder. 

Een kort overzicht werd gegeven van de 
afgeloopen jaren, waarna pastoor Stroosnijder 
zijn gelukwensch en een bemoedigend 
woord tot de jongens .sprak. Mevrouw 
Helmhout sprak daarna haar verlangen uit 
tot hulp en steun van allen te zullen zijn, 
terwijl de Kapitein allen hartelijk dankte 
voor hun aanwezigheid. 

Onder het gebruik van eenige ververschin
gen bleven wij nog wat bijeen, terwijl het 
muziekkorps eenige nummers ten beste gaf 
en het zangkoor een jaarfeestlied zong. Het 
was een fijne, onvergetelijke avond. 

L. Leimena. Luit. 

Op Zondag 7 November werden drie recru
ten van ons korps tot heilssoldaat ingeze
gend. Des avonds was het de vaarwelsarnen
komst van den Luitenant. Zijn getuigenis 
sprak van dank aan God, voor wat de Heer 
voor hem was geweest en met goeden moed 
ging hij naar zijn nieuwe aanstelling. H. 

(Vervolg van pag. 3 kol. 4). 

Zij deed vooral uitkomen, dat karaktervor
ming door het in aanraking brengen van 
de kinderen met Jezus Christus het voor
naamste is in deze Tehuizen. 

Hiermede waren de toespraken teneinde. 
De kinderen van het Tehuis stelden zich 
daarna op onder leiding van mevrouw de 
Groot, Majoor Lehmann (directrice van het 
heropende Teh uis) en een andere officiere 
evenals de beide eerdergenoemde dames, 
Zwitsersche, en nu zongen de klei'D!tjes in 
vier talen een versje, dat zeer in den smaak 
Viel. 

Mevrouw de Groot sprak een slotwoord. 
Zij verwerkte daarin een uitlatin.g van de 
Generaal bij haar laatste bezoek aan Java: 
,,Wij, menschen van het ,,Leger", zijn niets 
bijzonders. W ij zijn alleen de reddingsbooten 
in den storm, de ladders tegen het brandende 
huis, de vuurtorens, die moeden en ver
dwaalden voorlichten willen. God helpe ons 
opdat wij weten, dat het tot onzen plicht 
behoort !" 

Majoor Lorier sloot de plechtigheid met 

gebed. 
Daarna werd een rondgang gemaakt door 

het gebouw, waarbij men de gelegenheid 
kreeg om te constateeren, dat het aan doel
matigheid met de restauratie veel heeft ge
wonnen. Frissche, ruime slaapzalen, eetzaal, 
speelzalen, studeerkamers, en boven aange
name vertrekken voor het personeel. 

Gaarne voegen wij bij de vele uitgesproken 
wenschen de onze voor het heropende Kin
derhuis aan de Wilhelminastraat ! " 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen : 

Tot Luitenant: 
Kadet-Luitenant A. Pattipeilohy 

Overplaatsiugen. 

Majoor M. Hoffmann naar Oengaran Tehuis 
voor Vrouwen en Meisjes (In bevel). 

Majoor A. van Oiidheusden naar Ziekenhuis 
Soerabaja (2de in bevel). 

Adjudant M. Koch naar Batavia II. (ass.) 
Kapitein H. Heinonen naar Medan, Inh. 

Kinderhws. 
Kapitein H. v. d . Scliilden naar Batavia 

Meisjeshuis. 
Kapitein M. Wilders naar Bandoeng Kin

derhuis. 
Luitenant L. Leimena r.aar Malang Militair 

Tehuis. 
Kdt. Luitenant C. Adam naar Kantewoe. 
Kdt. Luitenant B. Bambaroe naar Sibelaja. 
Kdt. Luitenant L. Lamatanda r.aar Malino. 

J. W. DE GROOT, 
Territoriaal Leider 

Bandoeng, 1 Januari 1938. 

~~~ i l{OMENDE GEBEURTENISSEN. ~ 
~~~ 

l{ommandant en mevr. De Groot vergezeld 
van Adjudant Palstra. 

16 Januari v .m. Ooglijders-Hospitaal 
n.m. Semarang I 

17 Pelantoengan 

De Ifommandant. 

22 Januari 
23 
24 
25 
26 
27 
30 " 
1 Februari 

Meda1~ 
Poelau si Tjanang 
Medan (Rotary) 
Pangkalan Brandan 
Medan 
Siantar 
Medan I 
Palembar:g 

De Chef-Secretaris en mcvr. Ridsdel. 

16 Jar.uari 's morgens Soerabaja I 
's avonds Soerabaja II 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsclel. 
( Gezinsboncl). 

24 Januari Cheribon 
25 ,, Te gal 
26 Pekalongan 

Brigadier Hiorth. 

2 J anuari Magelang 
9 ,, Djokja 

14 Cheribon 
15 Te gal 
16 Pekalongan 
17 · . Limpoeng 
18 ,, Krengser:g 
23-24 ,, Semarang 
24 Boe gang an 
30 ,, Solo 

Brigadier Loois. 

2 Januari 
8 
9 

14 
21 
22 
23 
27 
29 

" 

Manado (gevangenis) 
Werol 
Baloe 
Ajermadidi 
Manado II 
Marawas (Tonsea) 
Tondano 
Malalajan 
Bahoe 

.. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

De Generaal. 

Onze internalionale Leidster, Generaal 

Evangeline Booth, heeft haar tournee in 
Canada en de Vereenigde Staten beeindigd. 
Het laatst werd het Congres gehouden te 
New York, dal in ieder opzicht alle ver
wachtingen overtrof. Geweldige scharen 
waren in elke bijeenkomst aanwezig. terwijl 
velen neerknielden om Christus te zoeken. 

De Generaal leidde officiersmeetings met 
1600 officieren; heiligc momenten werden 

beleefd en dit Congres is voor onze makkers 
in Amerika onvergetelijk geworden. 

Als dezc Strijdkreet in handen der lezers 
komt, is de Generaal D. V. reeds weer terug 
in Engeland, waar haar en hartelijk welkom 
wacht. 

S T R IJ D K R E E T 

AAN TEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. KidsdeL 

~· 
Januari 1938. 

• \ n ••• 
• ....... _,,_ ................ _ _, ... , _____ .... ,,..A ... ..,..,,,.._~ 

,,En Die op den troon zat, zeide : Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw." Openb. 21 : 5a. 

Wij wenschen al onze lezers een goed en 
gelukkig Nieuwjaar toe. Moge God U allen 
rijkelijk zegenen ! 

Onzc lciders. 

De Kommandant is teruggekeerd van een 
welgeslaagd bezoek aan Ambon. Samenkom
sten werden gehouden, welke steeds door 
groote scharen werden bijgewoond. Van de 
zijde der autoriteiten was veel belangstel
ling ; de burgemeester sprak een welkomst
woord in de openingssan:ienkomst, terwijl de 
gewestelijk- en plaatselijk militair comman
dant het woord voerden in de openings
plechtigheid van het Militair Tehuis. De 
Conferentiesamenkomsten waren zeer geze
gend, velen kwamen naar de zondaarsbank, 
in het geheel 80 personen. Brigadier en 
mevrouw Woodward en de andere makkers 
verheugen zich over de overwinningen, die 
behaald zijn, en gaan vol moed voorwaarts. 

De Kommandant is enkele dagen niet zoo 
goed in orde geweest na zijn terugkomst, 
ongetwijfeld is dit te wijten aan de inspan
nende tournee. De Heer zegene hem ! 

.Mevrouw Kommanclani De Groot en 
Brigadier Stewart zijn eveneens terugge
keerd van haar inspectiereis naar Padang 
en Medan. Zij ondervonden Gods bewareude 
hand bij een ongeluk, dat haar overkwam, 
en zeer ernstig had kunnen zijn ; de auto 
slipte en stortte 8 M. in een ravijn, en werd 
door een boom in zijn val gestuit. Het ravijn 
was 40 M. diep. Gelukkig was niemand 
gekwetst. In Padang en Medan werden 
zij hartelijk verwelkomd ; in de laatste 

plaats vond de opening van het Tehuis 
voor inheemsche kinderen plaats. waarbij 
een belangstellend gezelschap tegenwoordig 
was. Wij verwijzen naar de rapporten in dit 
nummer van de S.K. 

Op weg naar Ambon vertoefde de Kom
mandant enkele uren in Soerabaja, in welke 
plaats onder zijn leiding de inwijding plaats 
vond van het vergaderzaaltje in de Kliniek. 
Dit zaaltje werd vergroot en uitgebreid, zoo
dat het thans beter aan zijn doel be
antwoordt. 

Hooge onderscheiding. 

Lt.-Kolonel Dr. Wille is door den Deen
schen Koning, als erkenning voor zijn bui
tengewone verdiensten, benoemd tot Ridder 
in de Danebrog Orde. Wij bieden Lt.-Kolo
nel Wille onze hartelijke gelukwenschen aan, 
en verheugen ons met hem over deze hooge 
onderscheiding. 

Vaarwel en welkom. 

De Majoors H. G. en G. J. VeercnJmis ver
trokken met het m.s. ,,Sibajak" naar Europa. 
Wij wenschen h1..1n een goede reis en behou
den aankomst in he~ vaderland ! 

Kapitein en mevrouw Harding Young zijn 
op weg naar Ned.-Indie en het zal ons een 
vreugde zijn hen weer te verwelkomen. 
Hoewel de gezondheid van mevr. Young niet 
zoo goed is geweest, hebben zij veeJ genoten 
tijdens hun verlof, en beginnen zij vol moed 
aan hun tweede dienstperiode in deze eilan

den. 

25 jaar trouwen dienst. 

Op den 13den Januari zullen Majoor en 
mevrouw Schulz het feit herdenken. dat zij 
25 jaren van onafgebroken dienst in het 
Leger des Heils hebben verricht. Een groot 
deel van dezen tijd hebben zij gearbeid in 
Ned.-Indie. Wij willen God danken voor hun 
beider leven, dat zij gedurende zoovele jaren 
gewijd hebben aan den dienst van God, in 
het Leger des Heils. Moge de Heer hen nog 
tot zegen stellen voor zeer velen ! In de vol
gende Strijdkreet hopen wij iets ·meer over 
hen te vertellen. 

Een kijkje op de schare gedurende den Landdag te ,,Berg en Dal". 

MA LANG. 
Nelly Braun, een der Jong~Soldaten bevorderd tot Heerlijkheid 

Zaierdag 11 December bereikte ons het 
bericht over het heengaan van een or:zer 
Jong-Soldaten, Nelly Braun. Slechts kort was 
zij ziek, <loch ook op haar ziekbed, was zij 
een zegen voor allen, die in haar nabijheid 
kwamen. Hei was, omdat Nelly reeds vroeg 
den Reiland had leeren kennen en liefhebben. 
Wanneer wij haar vroegen, hoe het ging, 
zeide zei : ,,Volgende week hen ik beter", 
ofschoon de ouderen wel zagen, dat niet 

veel hoop op beierschap bestond. Gcds wegen 

zijn niei onze wegen : Hij nam deze lieve 

kinderziel tot Zich en ofschoon zij pas tien 
jaar oud was, kon zij met zekerheid zeggen : 

,,Ik ga naar den hernel". 

Den vo!genden dag hebben wij haar uit
gedragen op echte Legerwijze. De stoet werd 

• voorafgegaan door de Legervlag, terwijl aan 
beide zijden der koets de Korpskadetten 
en Jong-Soldaten liepen, allen met witte 
bloemen in de hand. Daarr:a volgden de 
kinderen van de Zondagsschool en de familie· 
van Nelly. 

Bij de groeve werd een mooie dienst 
gehouden. De kindercn zongen een lied en 

wcorden van troost werden gesproken tot de 
groote schare, die van deze plechtigheid 
getuige was. Moge God de bedroefde fami
lieleden zegenen ! 

v. J. 
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I GEVRAAGD : I 
Twee gediplomeerde verpleeg

sters voor zendingsarbeid. 
Kunnen direct geplaatst worden ! 
Inlichtingen bij : Kommandant 

.J. W. DE . GROOT, 
Javastraat 16, Baudoeng. 

Onze kollektanten. 

Het was ons een vreugde Brigadier 
Kruschwitz weer op Hoofdkwartier te ver
welkomen, na haar 7 maanden lange kollek
tereis in Borneo en andere eilanden. De 
Brigadier was vermoeid, doch opgewekt en 
vol goeden moed ; op vele plaatsen heeft zij 
samenkomsten geleid, die ongetwijfeld zegen 
zullen hebben verspreid. De enkele dagen 
rust, die de Brigadier thans neemt, zullen 
haar goed doen en sterken voor het werk 
<lat zij begin Januari weer aanvat. ' 

Ook Kapitein Poot, een onzer andere kol
lektanten, keerde weer terug naar het cen
trum, na voltooilng van zijn reis in den 
Oosthoek. De Kapitein was gezond en geluk
kig, en bereidt zich thans voor om na de 
Kerstdagen weer aan den slag te gaan. 

Deelneming. 

Majoor Roemer ontving bericht, dat haar 
oude moeder is heengegaan. Wij betuigen 
haar onze oprechte deelneming. Moge de 
Heer haar en de andere familieleden Zijn 
troost schenken ! 

Onze zieken. 

Tot onze spijt moeten wij melden, dat 
Majoor Both zich onder doktersbehandeling 
heeft moeten stellen en opgenomen is ge
worden in bet OoglijdershospitaaL Kapiteine 
Gringhuis staat ook op de ziekenlijst en is 
momenteel in het ziekenhuis te Soerabaja. 

Kapiteine Kudding is nog steeds zwak. 
Adjudante Cardinaal is in zooverre hersteld, 
dat zij naar het Rusthuis te Garoet kon gaan. 
waar zij eenigen tijd zal blijven eer zij met 
Europeesch verlof vertrekt. 

Van Adjudante Roseboom uit Holland 
ontvingen wij bericht, dat zij, hoewel nog 
zwak na haar operatie, goed op weg is naar 
herstel en in het Rusthuis te Baarn liefderijk 
wordt verzorgd. 

Laat ons onze zieke makkers gedenken voor 
den Troon der Genade! 

Gelukwenschen. 
De Luitenants Saito verheugen zich over 

de geboorte van een dochtertje ; de Luite
nants Sintaoe over de komst van een zoon. 
Moge de Heer deze kleinen zegenen ! 

Kerst-Strijdkreet. 

Het was ons een vreugde van vele kanten 
te vernemen, dat men de Kerst-Strijdkreet 
buitengewoon goed geslaagd vond. Een woord 
van dank aan alien, die hebben medegehol
pen aan het gereedmaken en den verkoop van 
dit Kerstnummer. 

MANADO I. 

Een zilveren feest. 

Op 20 November LL was het 25 jaar gele
den, dat de Brigadiers Loois te Batavia in 
het huwelijk traden. Deze gebeurtenis heb
ben wij op Zaterdagavond op nuttige en 

aangename wijze in ons korps herdacht. 
Kapitein Luitjes, die de leiding had van een 
en antler, sprak de Brigadiers toe naar aan
leiding van een toepasselijk bijbelwoord, ter
wijl de jubilarissen zelf ook dankbaar ge
waagden van den langen tijd, dien zij naast 
elkaar in den dienst van God en het Leger 
hebben mogen werken. Nadat deze korte 

dienst beeindigd was, werd het verdere van 
den avond onder gezelligen kout, afgewis
seld door muziek en zang, doorgebracht. De 
zaal was gezellig versierd en de vele bloem

stukken getuigden van de genegenheid der 
gevers voor de Brigadiers. Onder de aanwe
zigen was ook ziJn edelachtbare, de burge

meester, en de predikant van Manado. 
Eenige als Tirolertjes verkleede kinderen 

zongen het ,,zilveren bruidspaar" een toe

passelijk lied toe, wat zeer in den smaak 
viel. Het was een aangename avond, <lien 

wij niet licht zullen vergeten. 
Corr. 
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DE DRIE PRINS EN 
,,Wat de meeste waarde had" 

ANG, lang ge1eden was er eens een beroemde 
koning, die reeds oud en grijs ibegon te worden. 
Hij had drie zoons: Prins Proud (Hooghart) 
prins Charming, (Goedhart) en prins Great 
Heart (Groothart) genaamd. Het waren alle drie 
flinke, goede jongens en daarom was het :qioeilijk 
om te beslissen, wie de kroon zou moeten dragen, 

als de koning eens kwam te sterven. 
Prins Hooghart vond zichzelf heel gewichtig en hij ston.d dan ook kaarsreclit met 

den koninklijken standaard in de hand naast den troon zijns vaders, op den <lag, dat 
de koning audientie verleende. Hij had blauwe oogen en zijn goudblond haar glansde in 
het zonlicht. De ministers meenden, dat prins Hooghart wel een geschikt koning zou zijn. 

* * * 
Prins 'Goedhart was bijzonder vriendelijk en er altijd op 'bedacht, iedereen goed te 

doen en gelukkig te . maken. Geikleed in een roodfluweelen mantel, hield hij zijn 
bruingelokt hoofd fier omhoog en ging op den dag van de audientie van den een naar 
den antler met een vriendelijk woord en een lieven glimlach voor iedereen. Allen, die 
op bezoek kwamen bij den koning, tneenden, dat prins Goedhart een beminlijk koning 
ZOU zijn. 

* * * 
Prins Groothart was de jongste en kleinste der drie prinsen en dikwijJs viel het zijn 

vader op, dat hij heel veel verschilde van zijn ,beide broers. Zoo verwisselde prins 
Groothart b.v. eens op een. dag zijn prachtig blauwzijden kleed voor het grove katoenen 
pak van den koe-jongen op de boerderij, ,,want"., zeide hij, ,,ik wilde eens probeeren, of 
de kleeren van mijn vriendje mij ook pasten." 

Vaak gebeurde het, dat op den dag der audientie, die, zooals algemeen bekend was, 
toch de gewichtigste dag van het heele jaar was, prins Groothart nergens te vinden was. 
Meestal was hij dan op een zwerftocht met de kleine hofpages, of bracht hij een bezoek 
op de boerderij. Soms ook zat hij in het bosch en volgde met gespannen aandacht de 
bewegingen der vogels. 

,,De kleine zwerver, prins Groothart, zal nooit een goed koning kunnen worden," 
meenden vele leden van de hofhouding en de koning zelf dacht menigmaal hetzelfde. 

BER EID-
HEID 

vervolg van pag 1. 

Zoo oppervlakkig beschouwd is er 
dus slechts een uiterlijk onderscheid 
tusschen de wijze en dwaze maagden: 
het gebrek aan olie. Toch zit het on
derscheid dieper. Er pestaat nalatig
heid in het geestelijk leven. Nalatig 
wo:r:dt men, wanneer de belangstelling 
gaat verflauwen ; belangstelling voor 
een zaak gaat ve:rminderen, wanneer 
ande:re dingen de opmerkzaamheid 
boeien. Als het geestelijke bijzaak 
gewo:rden is kan geen inne:rlijke was
dom verwacht warden. Wij groeien 
steeds in een zekere richting. Is het 
niet, dat wij groeien in een geestelijke 
riehting, dan is het in een andere, 
doch inuner is het een g:roei naar den 
kant, waarheen ons ve:rlangen ons 
t:rekt, daarheen, waarop wij ons het 
meest concent:reeren. Wij kunnen was
sen in zelfzucht, in traagheid, in on
gerechtigheid, in nalatigheid. Wij kun
nen zelfs zoo ve:r komen, dat wij het 
niet meer noodig -0ordeelen, olie in 
onze geestelijke lamp te he bben. 

Waarom is de mensch zoo dwaas 
in zulk een toestand te geraken ? Is 
deze dwaasheid niet gelijk aan blind
heid ? Het is wel mogelijk, dat wij 
voo:rloopig nog geen :reserve-olie noo
dig hebben, dat het leven z'n gewo
nen gang gaat en niets wat tragisch 
is -0ns overkomt, dat plotseling ons 
innerlijk leven op de proef. stelt. Het 
is best mogelijk, dat wij met onze na
latigheid heel goed dit nieuwe J aar 
doorkomen. Toch kunnen wij niet 
zonde:r innerlijke schade zoo voortle
ven. ,,Wie niet voo:r is, is tegen ons", 
zeide Ch:ristus. Dat is de schaduw
zijde van het beeld, die wij niet zien. 

De lichtzijde trekt ons aan. De een
voudige, :rustige gang van den mensch, 
die innerlijk bereid, doelbewust, zon
der naar links of rechts te zien, voort
gaat, wekt in ons het verlangen het-

zelfde do el na te streven. Een f eest 
wacht de ziel, die bereid is, een feest 
van onuitsprekelijke v:reugde. V:reugde, 
die niemand nemen kan, want de ge
sloten deur beschermt de getrouwe 
en alien, die met haar feestvieren. 
Daa:rbinnen heerscht ook volkomen 
harmonie, daar heerscht eeuwig 
geluk. 

Welk een schoon levensdoel heeft 
de Christen toch voor oogen ! Hoe wijkt 
al wat zondig, kleiilzielig en minder
waardig is terug en hoe d:ringen zich 
de nobelste gedachten en edelste ver
langens naar een Gode gewijd leven, 
naar vo:ren,wanneer de macht van deze 
innerlijke roeping" opnieuw aan ons 
geopenbaard wordt. 

,,Ontwaakt ...... en Ch:ristus zal 
over u lichten !" zegt Paulus. 
,,Zijt getrouw tot den dood !" 

roept Christus. 
,,Die overwint zal alles be

erven!" 
Deze en nog vele andere derge

lijke stemmen doen zich in de stilte 
van onze ziel hooren. Het zijn ernstige 
woorden, toch zijn het woorden de:r 
liefde van Hem, die met smachtend 
verlangen uitziet, of u en ik toch dat 
verheven doel niet missen. 

GRUP TOCH DE KANSEN. 
Eens was er een schoone jonkvrouw, aan 

wie een der goede geesten een weldaad be
wijzen wilde. Hij bracht haar naar een 
uitgestrekt korenveld en zei tot haar: ,,De 
korenaren worden in de handen van hen, die 
ze plukken, tot gouden sieraden ; hoe grooter 
en voller de aar is, des te heerlijker wordt 
het kleinood. Gij moogt eenmaal door het 
veld gaan en zoeken, maar ge moogt niet een 
schrede terug doen." 

De jonkvrouw dankte den geest en trad het 
veld in. Onder het voortgaan zag zij menige 
groote volle aar. Maar zij plukte ze niet. 
Ten slotte werden de halmen al dunner, de 
aren mager en dor. 

Mooie, voile aren zag ze niet meer. Dus 
ging ze verder, maar nu waren de aren 
geheel dor en leeg, en toen zij gekomen was 
aan het eind van het veld, had ze niets 
verzameld. 

Op z~keren morgen, dadelijk na zonsopgang, toen de dauw als diamanten lag op de 
rose blaadjes der rozen en alles als met goud belicht werd door de eerste stralen der 
zon, riep de koning zijn drie zoons bij zich in de slaapkamer. 

,,Th:_ word oud'', zeide hij, ,,langzamerhand gevoel ik mij minder in staat om mijn 
koninkrijk te regeeren. Ik moet nu een van jullie kiezen in mijn plaats en daartoe wil 
i.k je eerst op de proef stellen. 

Prins Hooghatt, prins Goedhart, prins Groothatt, gaat dadelijk op reis, neemt alleen 
v-0ldoende voedsel mee voor een dag en doorzoekt mijn rijk om datgene te vinden, wat . 
de allermeeste waarde heeft. Wat <lat is, moet ge zelf uitvinden, doch wie van jullie 
drieen het ook vindt, die zal mijn kroon dragen." 

Zoo gingen de drie prinsen op weg, om het meest waardevolle te zoeken. Prins 
Hooghart ging naar de hoofdstad van het rij!k: om ite zoeken ; prins Goedhart bezocht de 
omlJ.i:ggende !k:asteelen en burchten, doch prins Groothar:t ging weg van de stad en het 
Hof, .het veld in. Het was een lange, drukke dag voor de prinsen. Toen het avond werd 
keerden zij terug naar het paleis, waar de koning hen opwachtte, gezeten op zijn grooten, 
schitterenden troon. 

,,Wie heeft mij datgene gebracht, wat op aarde de hoogste waarde bezit ?" vroeg 
de koning. 

,,Ik heb het gevonden !" riep prins Hooghart. 
,,Neen, ik heb het !" zei prins Goedhart met een· vriendelijken g1imlach. De jongste 

prins zeide echter niets. ,,Wij zullen zien," besliste de koning, ,,toont mij, wat ge gevonden 
hebt." 

Prins Hooghart haalde van onder zijn mantel een in goud gevat kistje. Toen hij het 
opende, straalde de glans van een honderdtal der kostbaarste edeJsteenen den ko,ning 
tegemoet. ,,Het is de schat van den oudsten gierigaard in uw koninkrijk," vertelde de 
prins. 

Dekoning nam het kistje met de juweelen in ontvangst en zette het terzijde, daarbij 
droevig het hoofd schuddend. Toen wenkte hij prins Goedhart. 

Deze kwam naar voren en hield den koning een kostbaar stuk kant voor. ,,Een van 
de prinsessen heeft het eigenhandig gemaakt", zei de prins, ,,en als zij aan het Hof 
gepresenteerd wordt, zal zij het zelf dragen." 

Voorzichtig nam de koning het kostbare kantwerk aan, doch schudde nogmaals het 
hoofd. 

,,Wat. heeft mijn kleine prins Groothart gebracht ?'', vroeg hij toen. 
,,Niets", zei deze, terwijl hij beide ledige handen uitstrekte. •t'.Ik had geen tijd om te 

zoeken. Op mijn weg ging i'.k eerst den zoon van den boer groeten. Zijn vader was ziek en 
toen heb ik hem den ganschen dag geholpen bij het ploegen, want de voren moesten 
gemaakt voor het zaad." 

,,Kom bij mij, Groothart'', zei de koning. Hij nam de kleine hand van zijn jongen in 
de zijne. In de palm van die hand was een kleine, r-0nde, harde plek, juist waar ze 
het handvat van den ploeg den ganschen dag had vastgehouden. 

,,Prins Groothart heeft mij datgene gebracht,~ wat de hoogste waarde heeft", zeide 
de koning, terwijl hij heel teer zijn vinger over de ruwe plek liet gaan. ,,Hij zal als 
koning de teekenen dragen van onzelfzuchtigen anbeid. Dat is het mooiste van alles !" 

En zoo draagt prins Groothart de koningskroon, die hem nog wel veel te groot is op 
het oogenblik, maar zijn onderdanen vinden dat niet erg, want elken dag begint ze hem 
beter te passen. 

Een Muizen-Avontuur. 

,,Ei, ei ! " zoo sprak een kleine muis, 
,,Dat is nu eens een aardig huis ! 
Niet tochtig en niet vochtig, 

I VOOR DE JEUGD. 

Maar wel wat glad en bochtig, Maar wat is dat ? . . . .. . . . . . . . De kleine muis, 
Is dat voor mij daar neergezet ? .............. . Ze voelt beweging in haar huis .............. . 
En muis verdween - in een trompet ! He, wat een toeteren en blazen ! 

He, wat een r_onunelen en razen ! 
Daar lag ze dra in diepe rust. Puuf ! ...... tetteret ! ...... daar vliegt de muis 
Van alles wat een muis maar lust, 
Was ze in haar droom omgeven. 
Dat was me een heerlijk leven ! 
Een overvloed van kaas en wo.rst, 

Uit alle macht! ...... puuf! ...... uit haar huis! 
,,Wel," zei ze, ,,'t huisje was niet vochtig, 
Wat glad wel en heel erg bochtig, 
Maar bovenal - verbazend tochtig !" 

En melk voor 't lesschen van den dorst. N. v. K. 
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