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ZIE!!! 
ttZiet, Ik heh een geopende 

deur voor u gegeven l" 

D E toekomst behoort aan de 
Jeugd !" ,,Kracht door vreug
de ! " - en dergelijke leuzen 

maken hedentendage de gemoederen 
der jongeren warm. De Jeugd wil 
men bereiken, in haar liggen alle 
mogelijkheden der toekomst, die ans, 
volwassenen, langzamerhand dreigen 
te ontglippen. De oudere generatie 
zoekt in de haar opvolgende, de ver
vulling van datgene, wat haarzelve 
onthouden werd. De zorg voor de 
lichamelijke opvoeding treedt op den 
voorgrond. Zij moet het evenwicht her
geven aan de te hoog opgevoerde 
ontwikkeling des geestes. 

Onder hoogspanning wordt in e 
scholen gewerkt, daarom moet er oak 
meer ontspanning komen. In Midden
Europa, waar vroeger · al het andere 
baan moest maken voor de studie -
vaak ten koste van de gezondheid -
v.i:ert nu de vaak overdrev·en sport 
hoogtij. 
,,Wat zal daarvan het einde zijn ?'', 
zuchten degenen, die vijandig staan 
tegenover alles, wat tegen de traditie 
ingaat. Anderen daarentegen zouden 
niets liever wenschen dan met de 
reeds opgedane levenservaring dertig 

jaar jonger te zijn, om ook van al 
de nieuwe mogelijkheden en voorrech
ten der tegenwoordige jeugd te kunnen 
genieten. Met een krachtiger lichaam 
en een meer ontwikkelden geest zou
den zij dan iets beters hebben kunnen 
presteeren. 

Anderen weer zien, hoe de J eugd 
met opbruisenden ondernerningsgeest 
voor de open deur der gelegenheden 
staat. Zij zien hen binnenstormen, 
zeker van de overwinning zonder den 
raad van volwassenen te ~ragen. Over 
het algemeen kenmerkt de J eugd zich 
door den drang naar scheppen, zelf 
iets voortbrengen. Het bewustzijn : 
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Wat ZOU 

Christus 
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gezegd hebben 1 
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,,Ik kan het zelf" maakt de in de 
jongeren sluimerende bekwaamheden 
wakker, v:roeger dan dat dit met een 
vorige generatie het geval was. 

Het is verkeerd zich aan dit zelf
standig zijn te ergeren ; in stilte moet 
men zich er over verheugen ; voor het 
kind zelf is het een aansporing tot 
arbeidsvreugde en een doelbewust 
streven. 

--
De drang 

naar 

. . . . . . 
zelf 

iets 

maken ! 

Zie jonge vriend, een deur werd voor 
u geopend, en gij zijt binnengetreden. 
Nu bevindt ge u in het land van 
onbegrensde mogelijkheden ! Gij hebt 
gezondheid, levensvreugde, energie, 
om uw kracht te beproeven en ge doet 
dit oak in spel en sport. Wat ge daarbij 
zoo ijverig nastreeft is het ,,Kunnen". 
Gij wilt doen, wat uw kameraad doet, 
gij wilt hem inhalen, ja, hem zelfs 
overtreffen ! De eerzucht maakt u 
blind voor de gevaren en toch zou 
zonder dit gevaar uw streven niet half 
zoo spannend zijn. Gij hebt er alles 
voor over, als het er op aan komt de 
overwinning te behalen, zij het voor 

voor Ned.-lndie: Javastraat 16, Bandoeng. 

uzelf of de club, waarbij ge behoort ! 
N og een andere deur is voor u 

geopend: DE ONTWIKKELING VAN 
DEN GEEST. Dagelijks dringt ge 
dieper in de wereld van den geest 
door, gij verrijkt u met kennis, uw 
horizon wordt verruimd. Welk een 
heerlijk leven ! Gij kiest uzelf een 
doel en zet u aan den arbeid. 
Achter dat doel liggen nog eindelooze 
verten ! Allen, die eenmaal begonnen 
in die wereld binnen te dringen, kwa
men reeds spoedig tot dezelfde erken
tenis, als de oude geleerde, die zeide: 
,,Hoe meer ik weet, des te meer moet 
ik erkennen, dat ik niets weet. Het 
is alles lapwerk, oak ons weten". 

W anneer ge even stil zijt, een blik 
naar binnen werpt en uzelf afvraagt : 
,,Waartoe hen ik in deze wereld ?" zult 
gij weldra gewaar warden, dat er nog 
een andere deur voor u open staat. 
Zij is nauw en de weg, welke er achter 
ligt, is steil en smal. Deze deur is z66 
nauw, dat men er slechts alleen door 
kan gaan, een voor een. Een vaste 
tred is noodzakelijk. Van den breeden 
weg hebt ge oak wel eens gehoord. De 
ingang daartoe is z66 ruim, dat men 
,,en masse" binnen kan gaan, of zelfs 
met de groote schare naar binnen 
gedragen kan warden, op goed geluk 
af, gedachteloos met valsche voor
stellingen en niet al te verheven 
ideal en. 

* * * 
Aanvankelijk loopt men daar ge

makkelijk, geen bijzondere krachts
inspanning is noodig, want die weg 
gaat bergafwaarts. Zooals bij de 
meetkunde bij aanvang twee uiteen
loopende lijnen van eenzelfde punt 
uitgaan om later meer en meer 
uiteen te wijken, zoo is er oak in het 
geestelijk leven een tijdstip, dat men 
beslist moet kiezen door de enge poort 
binnen te gaan. Dat is een bewuste 
keuze. Men kan soms oak onbewust 
kiezen, b.v. wanneer men zich laat 

meesleepen en daardoor op den ouden 
zondigen weg bLijft voortgaan. 

Het vermogen om vast te blijven 
houden aan de een of andere gewoonte, 
is de natuurwet van de traagheid en 
om hier tegen in te gaan, is bewust 
handelen noodzakelijk. 

Het is J ezus Christus, Die ons leidt 
tot voor de enge poort en dan aan 
ans de keuze overlaat. Daarin ligt de 
groote verantwoordelijkheid, die wij 
dragen. Denken wij ons echter in, hoe 
de Meester bij ons staat, vol ver
wachting, vol verlangen, dat wij Zijn 
weg, den smallen weg, zullen kiezen. 
Vol liefde, sterke betrouwbare liefde, 
blikt Hij de jonge menschen aan, die 
bij het doen van een keuze om zich 
heen zien: ,,Wat zal ik doen, opdat ik 
het eeuwige leven beerve ?" 
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,,Verkoop alles, wat ge hebt en geef 
het den armen", ontving de zedelijk 
zoo hoogstaande rijke jongeling ten 
antwoord. 

Jezus handelt met ieder mensch 
individueel. Indien deze jonge man een 
met schuld beladen ziel had gehad, zou 
de Meester hem zeker tot boetedoening 
hebben gebracht. Ware zijn rijkdom 
hem niet tot een onzichtbaren keten 
geweest, dan had J ezus nimmer zulk 
een offer van hem gevraagd. J ezus 
kent ans zwakke punt. 

Wat zou J ezus tot onze hede-rulaag
sche J eugd gezegd hebben ? 

Zeker zou Hij niet ,,en masse" met 
hen handelen, doch Hij zou ieder af
zonderlijk met den onderzoekenden 
blik der liefde voor de keuze stellen: 
,,Gaat in door de enge poort." 

(vervolg pag. 2 kol. 4). 
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EEN DAG TEGELlJK 
Een dokter werd eens gevraagd door 

een patient, wien een zeer ernstig 
ongeluk was overkomen: ,,Dokter, hoe 
lang zal ik hier moeten liggen ?" Het 
antwoord luidde : ,,Slechts een dag 
tegelijk." Dit woord leerde den patient 
een groote les 

Dezelf de les heeft God geleerd aan 
Zijn volk en de volkeren door alle 
eeuwen heen, door de wijze, waarop 
Hij zorgde voor Israel gedurende zijn 
reis door de woestijn. ,,Elke dagmaat 
op haren dag." Dag aan dag regende 
het manna, juist genoeg voor dien dag, 
niet teveel en niet te weinig. Zoo 
belooft God ook ons niet, dat ,,onze 
sterkte zal zijn gelijk onze weken", of 
,,gelijk onze maanden", doch ,,gelijk 
onze dagen". 

W aarom zouden wij ons dan bezorgd 
maken voor de toekomst ? De Heer 
zegt ons uitdrukkelijk : ,,Zijt dan niet 
bezorgd tegen den morgen". De ware 
levensvreugd is te leven bij den dag, 
een leven van vertrouwen te leiden. 
De wet der Goddelijke genade luidt : 
,,Elke dag heeft genoeg" ; de wet der 
Goddelijke uitredding: ,,Een krachtige 
hulp in benauwdheden" ; de wet der 
Goddelijke leiding : ,,Sta:p voor stap." 

Hij, die een lantaren met zich draagt 
op een donkeren weg, kan slechts een 
schrede voor zich uit zien. Indien hij 
de lamp voor .zich uitdraagt zal deze 
elken volgenden stap verlichten, totdat 
tenslotte de bestemming bereikt wordt 
zonder een misstap te hebben gedaan. 
De gansche weg was voor hem ver
licht, ofschoon slechts een stap tegelijk 
voor hem werd gebaand. Dat is de 
wijze, waarop God Zijn leiding geeft : 
een stap tegelijk. 

Zoo te leven is een gezegend geheim. 
Iedereen is wel in staat zijn last, hoe 

/ 
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Mijn dierbaar kind, vrees niet voor 't onbekende 
Schuw niet de nieuwe taak, die 't leven vraagt; ' 

Maak u geen zorg, hoe zich het lot ook wende 
Mijn arm is sterk; lk ben het, Die u schraag. ' 

Gij kunt niet den verborgen zin aanschouwen 
Van 't ge~n lk doe .... doch eenmaal daagt het licht; 

Treed ,grj slechts moedig voort in blij vertrouwen : 
lk effen t pad, waarop ge uw schreden richt. 

Een stap slechts ziet gij - doch ga zonder vreezen 
't Geloof vertrouwt, ook bij onzekerheid; ' 

Dra zult gij zien, wat straks uw plicht zal wezen, 
Want stap voor stap wordt gij door God geleid. 

Laat 's vijands macht u nimmer doen versagen, 
Vrees niets zoozeer als ongehoorzaamheid 

't Geloof zal elken hinderpaal verjagen, ' 
lk zuiver 't pad van ied're oneffenheid. 

Verricht aldus de taak, u aangewezen, 
Vertrouw Mij op Mijn woord en vraag niet meer 

Waarheen de weg u voert, waar gij moet wezen, 
lk ben het, Die u voorgaat, . God de Heer I 

Pniel. 
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zwaar dan ·ook, te dragen tot aan den 
avond. Iedereen kan de dagtaak, hoe 
vermoeiend ook, voor een <lag tegelijk 
verrichten. En in de kracht van God 
kan elk menschenkind een vertrou
wend, liefdevol, ·rein leven leiden <lag 
bij dag. Meer verwacht Hij niet van 
ons en als ·wij daarnaar trachten 
maakt Hij alle dingen wel. ' 

,,Uwe sterkte gelijk uwe dagen,,. 

ZIEll! 
(vervolg van pag. 1). 

,,Eng" -en ,,steil" zijn woorden, die den 
tragen tegenstaan, den ePergieken 
jongen menschen ·echter behooren zij 
een aansporing te zijn. De J eugd klimt 
graag, zoekt het moeilijke, het gevaar
lijke zelfs op. Een goed sterk karakter 
weet, wat steil en eng beteekent zonder 
uitvoerige uiteenzetting. Ook reinheid 
des harten behoort bij deze eigenschap
pen. 

Wat de poort ,,eng", den weg ,,smal" 
maakt is het. feit, <lat zulk een scherpe 
grens getrokken moet worden tusschen 
wat wel geoorloofd is en ·dat wat niet 
in harmonie is met den wil van God. 

* * * 
Hoe vroeger de mensch begint God 

te zoeken hoe beter. Kinderen kunnen 
zelfs reeds weten, wat het beteekent 
de stem van den Reiland te volgen. 
Het innerlijke luisteren naar de stem, 
die ons altijd den rechten weg wijst, 
drukt een stempel op het karakter. ls 
er iets schooners denkbaar voor de 
J eugd, dan dat zij haar beste krachten 
voor . J ezus Christus dienstbaar stelt ? 

DE KOMMANDANT OPENT DEN 

NIEUWEN VLEUGEL VAN HET 

de energie en de activiteit, welke het Leger 
des Heils or.der Uw zoo bekwame leiding 
steeds weer ontplooit. 

Cowley, sprekend over den invloed 
van het voorbeeld en de indrukken 
gemaakt op den geest in de kinder
j aren, vergelijkt deze met de letters, 
die gesneden worden in den stam van 
een jongen boom. De boom groeit, 
wordt breeder en hooger, . doch de 
,,indrukken" hoe vaag ze ook schijnen, 
worden nimmer uitgewischt. 

Het is een bijzondere genade, wan
neer jonge menschen leeren nadenken 
en doordacht · handelen. Zij blijven 
dan gespaard voor dat, wat verteld 
wordt van den zeer begaafden, doch 
moreel zoo laagstaanden dr. Wolcot. 

W oensdagmorgen 10 Februari had de 
officieele ingebruiknernir:g plaats van 

den nieuwen vleugel van ons Jor:genshuis. 
Deze plechtigheid werd geleid door den 
Kommandant, bijgestaan door mevrouw De 
Groot en den Chef-Secretaris met mevrouw 
Ridsdel, terwijl alle Hoofdkwartier-officieren 
tegenwoordig waren. 

Onder de telangstellenden, die opgekomen 
waren om deze ope:ning bij te wonen, merk
ten wij op Dr. A. C. Tobi, ass. resident t.b. 
als vertegenwoordiger van den resident van 
Midden Priangan ; den burgerneester van 
Bandoeng, den heer N. Beets, ass. resider:t 
G. Schwencke, hcofd van het plaatselijk 
1:.estuur e.a. 

Klokslag tien begon de Kommandant met 
het doen zingen van den ,,Legerpsahn" : 

JON GENS .. 
HUIS 

BANDOENG 

,,Komt laat ons zingen al te zaam : God is 
goed ! " Mevr. Lt. , Kolonel Ridsdel gir:g 
daarop voor in gebed. 

In zijn openingswcord dankte de Kom
mandant Dr. Tobi, den burgemeester en 
andere autoriteiten voor hun tegenwoordig
heid, welke blijk gaf van belangstelling voor 
den arbeid onzer organisatie. Hij vertelde 
ook, hoe Generaal Evangeline Booth bij haar 
bezoek aan Ned. Indie een gift van f 5000.
gezonden had uit het internationale fonds, 
ten 1:.ehoeve van den nieuwbouw, waardoor 
het Leger des Heils ditmaal voor deze 
openir:g niet had behceven te collekteeren. 
Daarop werd het woord gegeven aan den 
burgemeester, die de volgende toespraak 
hield. 

,,Opmerkielijk en bewonderenswaardig is 

• WIJZE WOO .ROEN. 

ll 

Stel nooit uit tot morgen, wat ge heden doen kunt. 

Val nooit iemand lastig met iets, dat ge zelj kunt doen. 

Besteed nooit uw geld, voordat ge het verdiend hebt. 

Koop nooit iets, dat ge niet noodig hebt, omdat het ,,goedkoop" is. 

Als ge boos zijt, tel dan eerst tot 10 voor ge spreekt, als ge ERG boos zijt, eerst 

tot 100. 

H et ergste dwaalt gewis de man, 

Die denkt, dat hij niet dwalen kan ! 

Vrienden zijn als bergklimmers: het koord, dat hen verbindt, kan hun gezamenlijk 

behoud of hun ondergang zijn. 

• 

Telker:s weer lezen wij daarvan in de 
dagbladen en dan is het hier en dan daar, 
dat zulks tot uitdrukking wordt gebracht in 
de cpening van een tehuis. 

Zoo werd jl. Zaterdag in deze gemeente 
aar: den Gardoedjatiweg het nieuwe gebouw 
voor Evangelisatie-arbeid onder de inheem
schen en Chineezen geopend. 

Tot mijn leedwezen had ik toen geen 
gelegenheid de opedng van het gebouw bij 
te wonen, maar wenschte U reeds schrif
telijk geluk met dit voor Uw Leger zoo 
verheugende feit. 

Thans zult gij door de mooie en doel
matige uitbreiding van het Jongenshuis te 
Bandoeng in de gelegenheid zijn aan meer 
jongelieden dan te voren mogelijk was, Uw 
zegenrijke aandac'ht te geven en hunne 
religieuze, geestelijke en materieele verzor
ging ter hand te nemen. 

Dit nieuwe en mooie resultaat van Uw 
streven, het niet meer behoeven af te wijzen 
van aanvragen om opname, zal voor U en 
Majoor en mevrouw Roed, de vader en 
moeder van dit Jluis, een groote voldoening 
zijn ; vooral ook omdat zulks o.m. in meer
dere mate mogelijk is als gevolg van de 
groote belar:gstelling welke Uwe intematio
nale leidster vocr Uwen arbeid hier in Ne
derlandsch-Indie heeft. 

Kommandant De Groot, ik wensch U en 
het Leger des Heils gaarne van harte geluk 
met deze mooie uithreiding van Uw Jor:
genshuis en spreek de hoop uit, dat Gods 
zegen in ruime mate moge rust.en op <lit 
huis en op Uwen zoo mooien arbeid." 

Met warm applaus werden deze sympa
thieke woorden begroet, waarop Dr. Tobi 
narner:s den resident enkele woorden van 
gelukwensch doorgaf en het Leger succes 
wenschte met zijn arbeid in dit tehuis. 

De Kommandant beantwoordde deze bcide 
tcespraken met een kort woord van dank 
en stelde Majoor en mevrouw Roed voor 
als de ,,vader en moeder" van dit groote 
gezin. Tevens legdc hij er nogeens den 
nadruk op, hoe het Leger zijn kracht vindt 
in de hulp van God bij de moeilijke taak 
ock deze jonger.s op te voeden tot nuttige 
leden der maatschappij. 

,,Toen de lasteraar en wellusteling 
dr. Wolcot, op zijn sterfbed lag, vroeg 
een van zijn vrienden hem, of hij nog 
iets doen kon, om hem te bevredigen. 
,,J a", zei de stervende man, ,,geef mij 
mijn jeugd terug. Gee£ mij alleen dat, 
opdat ik boete kan doen en mijzelf 
kan beteren." Doch het was te laat! 
Zijn leven was <lat van een slaaf ge
weest, gebonden door slechte gewoon
ten en groote zonden." 

,,Ziet, Ik heb een geopende deur 
voor u gegeven !" 

Het is de deur van het hemelrijk, 
jonge vrienden, de deur tot vergeving 
van zonden, waardoor de weg leidt tot 
een Gode welgevallig leven ! 

-----·---------------------------------
6f1- 1 Afr.cit o..&. 
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De Che£-Secretaris leidde daarop de aan
wezigen in een slotzang en met dankgebed 
werd daarna geeindigd. 

Nu volgde allereerst de bezichtiging van 
den nieuwen vleugel. Met veel belangstelling 
ging men karner in kamer uit en er was 
maar een roep : ,,Hoe keurig ! " Zeker zullen 
deze woorden van waardeering de Majoors 
Roed genocgen gedaan hebben, war.t er was 
heel wat voorbereiding nocdig om alles zoo 
ver te krijgen. Ook het Hoofdgebouw werd 
l;;ezichtigd, waarna men onder het gebruiken 
van een kopje koffie r:og eenigen tijd in 
geanimeerd gesprek samenbleef. Daarop be
hoorde ook deze opening weer tot het ver
leden . 

R. 
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DE KOMM.ANDANT AAN DE OOSTKUST VAN SUMATRA WAT EE:N Lil:.D DEED. 
Eens geheurde er een vreeselijk m ijncn

geluk hij Scranton (Amerika) . Verscheidene 
mannen waren drie dagen lang b: graven en 
alle pogingen om hen te redden, bleken 
vruchteloos. 

Geslaagde Lezing te 

MEDAN - PANKALAN BRANDAN - PEMATANG SIANTAR 

E R was vreugde onder de heilsofficieren, 
die op 22 Januari zich verzamelden op 

het vliegveld te MeQ.an om hun Leider te 
begroeten. En daar was de Kcmmandant, 
weer bereid het werk aan de Oostkust een 
stap vooruit te helpen en zijn officieren zoo 
ver van het centrum te bemoedigen. Het 
werk wachtte reeds, bezoeken werden afge
legd, samenkomsten geleid en korpStn en 
inrichtin~n gei:nspecteerd en overal, waar 
de Kommandant kwam, werden de bewor.ers 
en verpleegden gE.zegend. 

Dach niet alleen in eigen kring werd het 
bezcek van den Kommar.dant gewaardeerd. 
Op Dinsdagavond bezocht de Kommandant, 
vergezeld van een groep officieren 

Pankalan Brandan. 

Verschiller.de vooraanstaande personen 
waren aanwezig o.a. de administrateur der 
B.P.M., de heer de Boer, en de heer Zoeters, 
welke laatste den Kommandant inleidde bij 
het publiek. Hij deed dit met een woord 
van dank voor al wat het Leger des Heils 
in den loop der jaren ook aan de Oostkust 
tot stand heeft gebracht. Na deze toespraak 
met een kort woord van dank beantwoord 
te hel:.ben, gaf de Kommandant het eerste 
lied uit en weldra was de juiste stemming 
er in. De aar..wezige officieren zongen een 
lied over de ,,Open poort" en naar aanleidir..g 
daarvan bepaalde onze leider zijn toehoorders 
eerst bij een bijbelonderwerp. Kapiteine 
Heinonen zong een solo met gitaarbegel~i-
ding. • 

Daarop werd de film van het. bezoek van 
de G€neraal vertoond, toegelicht door den 
Kommandant. De heer Zoeters sprak nog 
een slotwoord, daarbij den Kommandant 
dankzeggend voor dezen goeden avond. 

MEDAN. 
Op Woensdag 26 .Januari hield de Kom

mandant voor een zeer aandachtige schare 
een lezing in het gymnastieklokaal van het 
Kinderhuis. Wij nemen uit de ,,Deli Courant" 
hierover het volgende verslag. 

Liefde met de daad. 

,,Kommar..dant de Groot wees er in zijn 
betoog op, dat de internationale geest van 
het Leger des Heils zich uit door de liefde 
Gods in daden te toonen. Teen Chr istus op 
aarde verkeerde, ging Hij uit om zieken en 
armen te helpen en overal, waar Hij verbleef 
werd barmhartigheid gedaan en demon
streerde de Reiland voor een ieder, dat bij 
Hem de liefde tot een daad kwam. Dit 
voorheeld van Christus, Die de eeuwige liefde 
van den Vader openhaarde, was en is het 
lichtend voorheeld van het Leger des Heils, 
dat eenzelfde boodschap tracht uit te dragen 
in alle landen der wereld. 

Velen zijn er toch, die aan den rand van 
den afgror.d staan, wien het ontbreekt aan 
den moed of de kracht om verder te gaan 
en dan trac'ht het Leger des Heils in te 
grijpen, nieuwe energie en nieuwe kracht te 
schenken, om voorwaarts te gaan op den 
weg, dien God wijst. Zijr: harm'hartigheid is 
veel grooter, dan de meeste menschen ooit 
willen gelooven en he-t behoort mede tot 
de taak van het Heilsleger om hier op te 
wijzen, opdat de schiphreukelingen op de 
levenszee zullen begrijpen, dat er voor hen 
altijd nag redding mcgelijk is. 

,,Het is echter niet alleen onze plicht om 
de kracht van Gods Konir.krijk te verkon
digen'', aldus vervolgde de heer de Groot 
,,maar een ieder moet hieraan meewerken'. 
Wij doen dat op onze wijze, anderen op de 
hunne, maar ieder vol liefde en opoffering. 
Ik heh dat persoonlijk in vele landen mogen 
zien: in Nederland, in Japan, ender Boer 
en Brit in Zuid-Afrika, overal waar ik 
werkte, 66k hier in Indie. 

Wij Willen dan ook blijmoedig de daad 
toone~, liefde geven en ons opofferen om 
e()n ziel te Winnen voor Gods kon~rijk. 
Van dag tot dag moest men echter gereed 
staan voor dit werk en steeds weer is het 
noodig de zwakken te wijzen op Gods sterke 
liefde, die de gansche wereld schraagt. 

Met toewijding werken 26.800 offlcieren van 
het Heilsleger over de geheele aarde en een 
belangrijk deel van dit werk wordt in Indie 
verricht. G€neraal Evangelir:e Booth, die het 
vorig jaar ons werk met een bezoek vereerde, 
toonde zich verrast en verblijd over wat 
hier tot stand kwam en over de wijze waarop 
het Leger des Heils hier te lande zijn taak 
opvatte. 

Dat is het resultaat geweest van jaren
langen moeizamen ·arbeid, zoo vervolgde de 
Kommandant. Vijftig jaar geleden werden 
wij te Amsterdam in uniform gekleed, uit
gejouwd en mishandeld, maar thans vindt 
ons werk gelukkig waardeering. 

Ook is dat het geval in Deli, het gewest 
dat ik een kwart eeuw geleden leerde ken
nen en dat ik nimmer vergat, omdat men 
er ons nooit wilde vergeten. Hier is veel 

Commissioner John McMil1an. 

goeds gedaan en dar:k zij de hulp van velen 
kunnen wij <lat demonstreeren in prachtige 
kinderhuizen en goede inrichtinger .. 

Dit alles stemt ons dankhaar, echter nag 
niet tevreden. Wij moeten dagelijks verder, 
want stilstand beteckent voor het Leger des 
Heils de dood. Wij volgen Christus, die ons 
in Zijn voetstappen leidt tot den Vader, het 
eeuwige Koninkrijk, en zoo hopen wij vol
hardend voort t-e blijven gaan, totdat het 
doel bereikt is. Wij kunnen ook voortgaan, 
want de macht van ons Leger bestaat niet 
uit uniformen, maar uit de innerlijke kracht, 
die God scher.kt en daarom is Zijn zegen 
onmisbaar voor het bereiken van een gunstig 
resultaat." 

De filmvertooning. 
V oar en tij dens de lezing werden enkele 

liederen gezor.gen, zoowel door alle aan
wezigen gezamenlijk, als door de officieren 
van het Leger des Heils en door de kinderen 
van het tehuis. Vervolgens volgde de film
vertooning, Wqarhij men een indruk kreeg 
van de verschillende bezoeken, die de 
Generaal op Java aan de tehuizen, inrich
tingen en kolcr.ies van het Leger des Heils 
hracht. Ook bleek, hoe groat de belangstelling 
voor dit bezoek was, getuige de beelden van 
den tijdens het verhlijf van Evangeline Booth 
op Java gehouden lar.ddag van het Heilsleger. 
Het was een helangwekkende film, die 
uitmuntte door haar verscheidenheid van 
beelden. 

Aan het slot yan den avond sprak, ds. 
C. Mak, predikant der Gereformeerde ge
meente te Medan, een enkel woord, waarin 
hij dank zei voor de inleiding van Kom
mandant de Groot. ,,Over het Leger des 
Heils en zijn kracht behoef ik verder niets 
tc zeggen," aldus ds. Mak, ,,die spreken voor 
zich zelf. Toch was ik blij hier te luisteren 

naar uwe . woorden, die vertelden van de 
liefde van ChriStus, die met de daad aan 
anderen wordt getoond. Feitelijk was het 
jammer dat uw Leger moest ontstaan, omdat 
daaruit blijkt, <lat de Kerk indertijd niet zoo 
levend was <lat zij voor dit werk kon zorgen, 
maar nu de organisatie er een.rnaal is, be
groeten wij haar gaarne als een der middelen 
tot bereiking van ans aller doel in Christus. 
Tevens kum:en wij dan dankhaar zijn, dat 
het Leger des Heils de Kerk weer inspiratie 
gaf om op te waken tot het doen van hetgeen 
Christus van ons verlangt." 

Op de gebruikelijke wijze werd de samen
komst hierna met gebed gesloten. 

Op Donderdag 27 J anuari werd dezelfde 
lezing met vertooning van de film gegeven 
in de zaal van hotel Rittner te : 

111111 

DE CHEF VAN DEN STAF. 

Het is ons een genoegen hierbij een foto 
te kunnen plaatsen van den Chef van den 
Staf, COMMISSIONER JOHN McMILLAN. 
De Commissioner is de rechterhand van 
Generaal Evangeline Booth, e'n draagt met 
haar de groote veran.twoordelijkheid, die bet 
Legerwerk met zich brengt. 

Zijn jarenlange ervaring in Australie en 
Canada hebben in hem de juiste gaven 
ontwikkeld, die noodig zijn voor deze groote 
taak. Zijn godsvrucht en opgewekt karakter 
deden hem overal, waar hij arbeidde, de 
achti.ng en liefde zijner makkers winnen. 

111111 

Pematang Siantar. 

Ingeleid door den controleur, den heer Van 
J?ijk, sprak de Kommandant over den Leger
arbeid en wist de aandacht gedurende de 
gansche samer.komst cnafgehroken te 
boeien. 

* * * 
De dagen waren ,,vol" geweest en gingen 

snel voorbij, doch ender het verrichten van 
den dagelijksch.en arbeid, werden de na
klanken van dit bezoek tot grooten zegen 
voor hen, die er deel aan hadden gehad. 
Het is ons een aansporir.g gewcrden tot 
gebed voor de uitbreiding van Gods koni.nk
rijk, een bemoediging tot voorwaarts gaan. 
Tot anderen is daardoor de hoodschap 
gekomen : ,,Neem uw kruis op en volg Mij." 
God zij geprezen voor de werking van zijn 
geest! 

Majoor Berge. 

De meeste van de mijnwerkers waren 
Duitschers en allen verkeerde:n in een staat 
van opwir:ding, veroorzaakt door medelijden 
met de vrouwen en kinderen der bedolven 
mannen, en wanhoop over hun eigen mis
lukte pcgir:gen. 

Een groote menigte mannen en vrouwen 
verzamelde zich op den avond van den 
derden dag aan den mijn-ingang, in een 
ernstig overspannen toestand, zoodat men 
ieder oogenhlik het ergste kon verwachten. 

Een zacht gemompel ging op, dat h,;t 
dwaas zou zijn cm nog verder te graven, 
want dat de mannen toch dood waren ; en 
dit werd gevolgd door kreten van woede 
tegen mijneigenaars, die 
heelemaal gEen schuld 
ongeluk. 

in werkelijkheid 
hadden aan het 

Een haastig woord, een veelbeteekenende 
heweging, had een uitbarsting van razernij 
ten gevolge kuru:.en hebben. 

Een klein Duitsch meisje van elf jaar stand 
tusschen de menigte. Haar bleek gezichtje 
en angstig rondblikken naar alle kar.ten, 
toonden aan, dat ze het gevaar van het 
oogenblik ten volle begreep. Plotseling began 
ze met groote iI:spanning, zacht en heesch. 
te zingen. Toen greep ze moed en haar lieve 
kinderstem klonk helder op in Luther's 
prachtig geloofslied, dat iedere Duitscher 
kent van z'n eerste kinderjaren af : 

,,Ein fester Burg ist ur..ser Gott." 
C,Een vaste Burcht is onze Gcd.") 

Doodsche stilte volgde. Toen stemde een 
der mannen met het kind in, en een antler, 
en nog een, totdat de heele menigte het 
opzong, als een kreet tot God, Die alles 
bestuurt: 

,,Een vaste Burcht is onze God, 
Een Toevlucht vocr de Zijnen; 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet Zijn hulp verschijnen." 

Een groote rust scheen over hen te komen. 
Ze vatten het werk met nieuwen moed aan 
en niet tevergeefs, want v66r de morgen 
aanbrak, weerklonk de blijde kreet uit de 
roijn, dat de mannen gevonden waren -
alien in leven. 

H 1E dikwijls hooren wij menschen zeggen: 
,,0, als ik z66veel had, dan zou i.k. ook 

meer geven." 

Geef wat gij 
hebt. 

Zendir:g, maar ik 
rond te komen." 

Iemand zei eens: ,,0, 
als ik een millioen had, 
dan zou ik duizenden 
guldens geven aan de 

heh maar net genoeg, om 

Dat doet ons denken aan een gesprek 
tusschen twee Iersche vrienden : 

,,Pat, goede oude vriend, als ik twee 
paarden had, zou ik er jou zeker een geven." 

,,Dank je, Mike ; en als jij twee koeien 
had, zou je er mij dan cok een geven ?" 

,,Zeker, goede ·vriend." 
,,En als jij twee varkens had, zou je mij 

er dan ook een van geven, Mike ?" 
,,Kijk eens, Pat, dat is nou niet aardig van 

je ; jij weet, dat ik twee varkens heb ! " 
Moraal: 
Heel veel mer:.schen zouden met blijdschap 

willen geven, wat zij niet bezitten. 

EEN MENSCH IS ARM: 
Als hij zonder betrouwbare vrienden is. 

Als hij zijn zelfrespect verloren heeft. 

Als hij zijn geweten verdoofd heeft. 

Als hij minderwcuzrdige idealen heeft. 

Als hij de macht over zichzelf verloren heeft. 

Als hij tekort schiet in karakter of beschaving. 

Als hij zelfzuchtig, onbarmhartig en hardvochtig is. 

Als hij zijn geest en ziel verwaarloost. 

Als hij Christus verloochend heeft terwille van den mamm01i.. 

Als hiJ zijn karakter opgeofferd heeft om aardsch gewin te verkrijgen. 
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OPENING VAN EEN NIEUW GODSHUIS 
VOOR BANDOENG II 

door Kommandant en mevrouw De Groot. 

bijgestaan door den Chef ... Secretaris en mevrouw Ridsdel en Lt. Kolonel en mevrouw Lebbink. 

REEDS lang was de behoefte aan een 
frissche, rnimere zaal voor het Chinee

sche korps in Bandoeng gevoeld. Echter de 
middelen voor den bouw ontbraken. Het 
beeld door den Kommandant gebruikt in zijn 
icleidend woord in de eerste Heiligings
samenkomst, was zeer toepasselijk. Onze 
leider verhaalde n.l. over Elia's dienstknecht, 
de bekende geschiedenis uit het Oude 
Testament. Hij haalde aan, hoe die dienst..: 
knecht telkenmale uitkeek, of nog geen 
wolk van regen, die den zegen aan Israel 
moest brengen, in aantocht was. Zoo ook 
was door officieren en makkers van ge
noemd korps telkenmale vol verlangen 
uitgezien, totdat ...... de Generaal van het 
Internationaal Hoofdkwartier een gift van 
f 5000.- zond om te helpen met den bouw ! 
Hiervoor zijn wij onze Generaal zeer dank
baar. En zoo had clan op Zaterdag 5 Februari 
de officieele opening plaats. Zooals de foto 
hierbij afgebeeld aantoont, is de gevel in 
modemen stijl uitgevoerd, doch het oude 
Legerwapen met zijn symbolen van redding 
en heiliging, prijkt in frissche kleuren tegen 
den grijzen muur. . 

De Bandoengsche Padvinderstroepen had
den zich in twee rijen opgesteld om Kom
mandant en mevrouw De Groot met het 
,,Groot Saluut" te verwelkomen. Allengs 
vulde de zaal zich met belangstellenden, 
officieren en heilssoldaten. Het muziekkorps 
speelde een vroolijken strijdmarsch en bracht 
de feestelijke stemming er in. Onder de 
aanwezigen merkten wij o.a. op Dr. A. C. 
Tobi, assistent resident t.b., die den resident 
vertegenwoordigde, de zendelingen Woort
man en v.d. Brug met vele zendingsvrienden, 
oud- zendeling Ds. Tiemersma, den heer 
Bijleveld van het bijbelgenootschap en vele 
anderen, die belang stelden in het Inheem
sche werk. 

* ** 
De Chef- Secretaris, Lt. Kolonel Ridsdel, 

opende de bijeenkomst door het uitgeven van 
het eerste lied, dat door de muziek begeleid, 
hartelijk werd gezongen. Adjudante Brouwer 
ging daarop voor in gebed en smeekte Gods 
zegen af op den arbeid, die in het nieuwe 
gebouw zou verricht worden. 

gelegenheid de schare toe te spreken. Hij 
kweet zich op voortreffelijke wijze van zijn 
taak. Het beeld, dat hij ons schilderde uit die 
eerste dagen is zeker in veler hart gegrifd. 
Hij vertelde, hoe meer dan 40 jaren geleden, 
,,van Emmerik en Brouwer" na een dag van 
zware studie van de taal, tegen den avond 
het veld in gingen in de bergen bij Sapoeran, 
cm daar te bidden en Gods zegen af te 
smeeken op den pioniersarbeid. ,,En de 
vrucht daarvan plukken wij vandaag", zeide 
de Kommandant later in zijn toespraak. 

Nu was het woord aan zendeling Woort
man, die den Kommandant gelukwenschte 
met dit nieuwe gebouw en er zijn blijdschap 
over uitsprak als collega naast onzen }eider 
te staan in dit mooie werk onder de in
heemschen. Hij sprak tenslotte den wensch 
uit voor een prettige samenwerking in dezen 
arbeid voor het koninkrijk Gods, waarvan 
hij van zijn kant gaarne de verzekering gaf. 

Lt. Kolonel Lebbink, de Financieel Secn.>
taris, die een groote verantwoordelijkheid 
draagt bij den bouw, etc. van onze zalen en 
inrichtingen, leidde nu de vergadering bij 
het zingen van een loflied. Ook enkele 
officieren zongen een danklied aan God voor 
Zijn liefde en trouw. 

Daarna nam de Kommandant nogeens het 
woord om aan de hand van een bevel van 
Jezus zelve, enkele gedachten door te geven. 
,,Gaat dan heen, onderwijst alle vol.ken" was 
de boodschap. Met ernst en klem drong 
spreker er op aan, dat allen, die God dienen 
zich van deze taak ten voile zouden kwijten. 
,,Wij kunnen het den menschen niet geven, 
niet opdringen, maar wij kunnen het Evan
gelie uitdragen en verkondigen", zeide hij. 

Tot slot werden Adjudant en mevrouw 
Frederiksen, de nieuwe bevelvoerende offi_ 
cieren van Bandoeng II naar voren geroepen. 

Onze makkers hebben jaren van toegewijden 
dienst onder de Toradja's achter zich en 
hebben daardoor proef afgelegd van hun 
groote liefde voor het volk en voor hun 
Meester. In vurig gebed werden zij aan God 
opgedragen en werd de zegen des Heeren 
afgesmeekt over hun werk. Moge Zijn genade 
en wijsheid 'hun deel zijn ! 

Na afloop van deze welgeslaagde opening 
werden verfrisschingen aangeboden en 
maakten vele der aanwezigen gebruik van 
de gelegenheid om ook het officierskwartier 

te bezichtigen. 

DE EERSTE ZONDAG. 
,,Ik wensch, o Heer, een harte waar en rein, 
Een hart, waarin geen schaduwen meer zijn." 

Dit was het lied, waarmee de eerste Heili
gingssamenkomst in de nieuwe zaal begonnen 
werd. Kommandant en mevrouw De Groot, 
de Chef-Secretaris, Lt. Kolonel en mevr. 
Lebbink en Lt. Kolonel Brouwer, hadden 
met de bevelvoerende officieren op het 
platform plaatsgenomen. Een mooie schare 
makkers en heilbegeerigen vulde de zaal en 
een geest van verwachting en gebed was 
vanaf het begin merkbaar. Majoor Nyheim 
ging vo6r in vurig gebed en dit gebed werd 

heerlijk verhoord. De Kommandant wist een 
geest van opgewektheid in de bijeer.komst 
te brengen door zijn geliefde kcor te laten 
zingen: ,,0 sjoekoer, dosakoe diampoeni". De 
stemmen en handen kwamen ,,los" en de 
vreugde over wat God voor de ziel geweest 
was tot nu toe, drong zich naar buiten. 

Mevrouw Adjudant Frederiksen kreeg 
gelegenheid een persoonlijk getuigenis te 
geven. Zij sprak over de vreugde, die zij 
vond in den dienst des Heeren en haar 
verlangen om haar beste krachten te geven 
ook in deze nieuwe zaal. Nadat Lt. Kolonel 
Brouwer nog een lied 'had laten zingen, 
kwam mevrouw De Groot met haar Bijbel
bocdschap. Vertaald door Adjudant Palstra, 
bracht zij haar woord op eenvoudige duide
lijke wijze. Zij bepaalde ons bij David, die 
in den 27sten Psalm zijn innigst zielsver
langen uitspreekt n.l. immer te wonen in het 
Huis des Heeren. Met treffende beelden uit 
het gewone leven leidde mevrouw De Groot 
haar toehoorders stap voor stap naar haar 
doel : het geestelijk huis, de plaats waar de 
bedroefden getroost kunnen worden, waar 
elk menschenkind kan k01;nen met zijn leed, 
zorg en zonde, de plaats waar J ezus hen 
wil ontmoeten. Met onverdeelde aandac'ht 
werd geluisterd en de boodschap opgenomen 
in het hart. Het was een goede morgen. 

c. B. 

De avondsamenkomst. 

Buiten stroomende regen, die de huise1ijk
heid van de gezellige, prettig verlichte zaal, 
des te beter naar ·voren deed komen. De 
aloude Evangelieboodschap klonk in den 
nieuwen Godstempel met onverminderde 
kracht, zoowel door lied als door het 
gesproken woord. 

Met aandacht werd geluisterd naar het 

getuigenis van Lt. Kolonel Dr. Wille aan 
wien een eere-saluut werd gebracht ' voor 
zijn vele jaren van trouwen dienst. 

De boodschap van den Kommandant, die 
weer ,,op de brug" stond dezen avond, was 
een boodschap van God Zelve. Duidelijk, 
onomwonden, klonk de oproep : ,Maak u op, 
word verlicht !" De aangehaalde profetie 
werd toegelicht met de heerlijke vervulling, 
n.l. de komst van het Licht der wereld. 
Acht zielen, die nog in de duisternis rond
doolden kwamen om het Licht des levens 
te zoeken. Dit bracht groote blijdschap onder 
Gods kinderen. Wij gelooven, dat Bandoeng 
II een glorierijken tijd tegemoet gaat ! 

Halleluja ! 
c. R. 

,,Ben ding heh ik van d en Heere 
begeerd ; dat zal ik zoeken: d at ·ik 
a l de dagen mijns levens mocht wonen 
in bet Huis d es Heeren. om d e lie .. 
felijkheid des Heeren te aanschouw en 
e n te onderzoeken in Z ij nen tempel0

• 

Psalm 27 : 4. 

WIJ 

MODERN 

KLEUTER.~ 

Aan de allerkleinste kindere11 
Zondagsschool bezoeken, w 
gegeven met behulp van d11• 
is gebleken een zeer geschi.kt; 
Onderstaand artikel is geschJr 
een dergelijke klas in Holland. 

Z 00, zoo," zeide de bezoekster, terwijl !IE 

hun kleuterbankjes zaten en zich i'o 
u onderwijst de Kleuters ?" 

,,Ja", antwoordde ik, mij bewust, dat het 
om te antwoorden : ,,Neen, ze onderwijzen 

In deze dagen leert men dagelijks. Het 
wij hebben er overal de voorbeelden van; " 
aanmeldde door te telefoneeren : ,,Wilt u l 

Jantje, die pas naar een compagnie (het e 
grooteren is overgegaan en over vliegmac'hi. 
jongeling in een garage. 

Het boek met ,,Kleuterismen" is bijna vol 
op een lijn gesteld moeten warden met do 
ze zijn het product van moderne hersenen ! 
grappig te zijn, zooals dat met oudere kindi e 
er onschuldig en spontaan uit en we hebb ~Il 
worden uitgesproken. 

~ 

** 
De kleine Tonnie, die nog niet op scho , 

verantwoordelijk voor de voorlichting, die 
noodlot der dwaze maagden. 

Sergeant (de leidster der klas) : ,,En toen 
wilden ze niet branden. Hoe kwam dat ?" 

,,Dat hun batter~i op was," antwoordde 
Een verder onderzoek naar het gebruikj 

het ook wel gebruikt werd tegen hoesten 
olie ook met bier verband hield. 

Nog meer misleid was Henk (dit staat al w 
en is al van een jaar of twee terug), toen 
baby Mozes. De prinses had het kleine jong~ ·tj 
gebeurde ?" 

,,Ineens kwam haar vader in een fijne Roll 
ze er van langs ! " 

Strijdwagens en r uiters zijn vergeten; p 
op onzen weg naar de k leuterklas alleen ma tr 
zien grazen. 

,,Jacob" bleek in den Zandbak een struikel 
gekleed en over zijn schouder hing een snoezi 
Misschien hadden wij hem een thermosflesch 
als kussen gebruikte en zich m zijn jas wi.kk 

,,Toen hield hij zijn voeten op zijn heet 
,,Dan zou hij wintervoeten krijgen ! " m£r 
Dickie schetste den vader van den verlot 

door een verrekijker ! " 
,,Zonder verrekijker kon hij niet ver zicn 
De ,,pelissie" zat den mensch, die naa · 

hielen. De kruiken met heerlijk frisch water 
kunnen geen dienst doen om je voeten te 
hebt. ,,Dan moet je warm water met zeep he~ 
draagt. 

Het was een slechte koning, die Daniel · 
een dierentuin of een circus ? Als hij een circ IS 

geweest zijn en was het niet zoo erg. 

En wat heh ik hieruit nu geleerd? Ach, et 
het is dit: God is dezelfdc. Soros, denk ik, w:lk 
bijbelverhalen af ; soms is het moeilijk voe 
leefden en ademden zooals wij. Olielampen, 
zijn verdwenen; maar God blijft en komt to· o 
en Dam.iel. En Hij heeft een les voor ons In 
dolenden zoon opzo~ken, al is het dan op ee 
verloren zoon dit deed ; in een wereld <cm 
verkeerslichte'Il ; van de voordeelen van moiei 

En ofschoon het verleden soms heel v,t· 
onwerkelijkheid bijna - toch is Hij bij o:i.s 
menschen uit het. ve1Te verleden, en Hij is in~ 
te helpen. Hij komt tot het Moderne Kind ?V{ 

het. Syrische slavinnetje, den jongen met le 
jongens en hct dochtertje van Jai:rus; en h't 

Daama nam de Kommandant het woord 
en dankte allereerst allen voor hun belang
stelling bij deze operJ.ng. Verder sprak hij 
zijn dank uit aan de architecten, de heeren 
Brinkman en Thio Tjoan Tek voor de 
billijke en keurige wijze, waarop het gebouw 
was afgeleverd. De Kommandant belichtte dan 
in enkele goedgekozen woorden het groote 
doel, dat in dit nieuwe Godshuis zal worden 
nagestreefd, n.l. het te doen zijn tot een 
tempel Gods, waarin Zijn volk geheiligd zal 
worden en velen tot Hem zullen naderen 
met hun nooden, hun smart en hun zonden. 

Lt. Kolonel Brouwer, de pionier van ons 
zendingswerk in Ned.-Indie, kreeg hierop 

Ill, llll' ...... ,l ....... ~llllll''"lllllllW"'
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die de Leger des Heils
•rdt godsdienst-onderwijs 
1 zandbak. Deze methode 

te zijn. 
~ven door de leidster van 

~ opgewekt naar de kleintjes keek, die op 
•or het oogenblik netjes gedroegen, ,,dus 

nu juist niet het geschikte oogenblik was, 
J.ij." 

ioderne kind is een bron van kennis en 
naf Robbie, die zich voor de Kleuterklas 
ij alstublieft Zondag komen halen ?" tot 
~er des Heils-woord voor klas) voor de 
es en motors praat als een werklustige 

en een blik er in toont aan, dat zij niet 
une uitvallen van oudere schooljongens ; 
:e zijn ook niet bedacht, om alleen maar 
n zoo vaak het geval is. Neen, ze komen 
i geleerd, om niet te glimlachen, als ze 

>l is, omdat hij nog geen ,,fijf" is, was 
.e klas ontving met betrekking tot het 

ze hun lampen weer aan wilden stefcen, 

'onnie prompt. 
ran olie bezorgde ons de informatie, dat 
l kouvatten en een beweerde ~elfs, dat 

reer een paar pagina's eerder in m'n boek 
j luisterde naar de geschiede'Ilis va~ den 
e gevonden ,,en wat denk je, da;t er toen 

Is Royce aan en snapte d'r en toen kreeg 

aarden zijn ,,arme stumpers" omdat wij 

een paar uitgeputte paarden in de weide 

blok te zijn. Hij was op typeerende wijze 
klein leeren kruikje - een kunstwerkje. 

moeten geven, want ,,toen hij een steen 
~Ide ............ " 
ter-kruikje'', zei Marietje. 
tte J opie op. 
n zoon - staande op het dak en turend 

en heelemaal niet, als hij oud was." 
de ~,stad des behouds" vluchtte, op de 
' die bij de Oostersche huizen stonden, 
~asschen, wanneer je sandalen gedrage111 
m" raadt Piet aan, die 's zomiers sandalen 

l den leeuwenkuil liet werpen ; ?iad hij 
had, dan zouden 'het wel tamme Ieeuwen 

, is misschien wel langs een omweg, maar 
en wij van de werkelijkheid van sommige 
ons, om te gelooven, dat die menschen 
trijdwagens met paarden, leeuwenkuilen 

s, zooals Hij kwam tot Mozes en Jacob 
de leege batterijen, in vaders, die hun 

'.l. andere manier, als de vader van den 
auto's en motors en vliegmachines en 

:ne uitvindingen. 

weg moge schijnen in het land der 
op dezelfde wijze, als Hij was met de 

ichtig, om ook ons in alle moeilijkheden 
mzeer, als Hij kwam tot David, Samuel, 
brooden en vischjes, de Hebreeuwsche 

Moderne Kind leidt ons tot Hem terug. 

• 
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FEESTKLANKEN 
VAN HET ORANJEFEEST. 

J UIST bij het verschijnen van ons 
Februari-nununer, ·begonnen de klokken 

te beieren en de sirenen te loeien om aan 
ons volk in Ned.-Indie de blijde tijding te 
brengen, dat onze geliefde Prinses Juliana 
het leven geschonken had aan een dochter. 
Welk een golf van blijdschap heeft dit bericht 
over geheel Nederland en over onze kolo
nien doen gaan en in deze feestvreugde heeft 
het Leger des Heils ten voile• gedeeld. 

In al onze posten en inrichtingen is feest 
gevierd op zoo prettig mogelijke wijze, zoo
dat ook de armen en ongelukkigen deel 
hadden aan de vreugde van ons Vorstenhuis. 

BANDOENG. 
Bandoeng, als het centrum, heeft op waardige 
wijze deelgenomen aan de plaatselijke fees
telijkheden. 

De Kommandant, die op tournee was aan 
de Oostkust van Sumatra, kwam juist in
tijds terug en kon tot onze vreugde zelf 
den Dankstond leiden, die op den eersten 
officieelen feestdag gehouden werd op het 
terrein van het Hoofdkwartier. Het balkon 

tellen van de zegeningen Gods aan ons volk. 
Nog enkele echt vaderlandsc'he liederen 
(zelfs ,,Piet Hein" kreeg een beurt) en 
toen werd deze Dankstond gesloten. 

~:~ * * 
Des avonds trokken de officieren en 

heilssoldaten er op uit om door hun liederen 
en tmi.form temidden van de feestvreugde 
Qok te g!efuigen van den Koning der 
koningen. 

Tot slot van deze blijde dagen had een 
intiem samenzijn plaats voor de officieren 
en employees te Bandoeng, geleid door den 
Kommandant en mevr. de Groot. Dit was 
niet slechts een gezellig uur, doch bovenal 
een gezegend uur, omdat wij Gods tegen
woordigheid mochten ervaren. 

Ook in het kinderhuis en het Militair
tehuis is op prettige wijze feest gevierd ! 

B. 
VAN HIER EN DAAR. 

UIT DE CORRESPONDENTIE. 
Garoet - ,,Avondzon" 

Tehuis voor Ouden van Dagen. 

De Dankstond voor het Hoofdkwartier. 

van dit gebouw was mooi versierd en de 
kinderen met hun oranje linten en vlaggen, 
de padvinders, de officieren, alien met 
oranje getooid maakten een fleurige groep 
onder de boomen. De kleuters hadden een 
groot ooievaarsnest met den ooievaar in top 
meegebracht en oranjelinten verbonden hen 
met deze origineele versiering. 

Begonnen werd met het ,,Wilhelmus", 
waarna mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel Gods 
bijzonderen zegen afsmeekte over ons 
Vorstenhuis en over dezen Dankstond. 
Daarna hield eerst de Kommandant eev 
korte toespraak, waarin hij bijzonder deed 
uitkomen, hoeveel dank wij God verschuldigd 
waren voor een biddende Vorstin, doch ook 
dank, omdat door de komst van de kleine 
prinses Beatrix een nieuwe spruit aan den 
Oranjeboom is ontsproten. 

Bij een Dankstond behoort veel zang en 
die was er <lien morgen. Het officieren
zangkoor zong enkele oud-Vaderlandsche 
liederen met diep-godsdienstigen zin. De 
kleuters zongen met stralende gezichten : 
,,Wij willen Holland houen". Geestdriftig 
zongen ze het, zoodat op veler gelaat een 
breede glimlach versoheen ! De makkers van 
het Chineesche korps zongen het Vlagge
lied ~ het Maleisch, terwijl de Vaderlandsche 
liederen met instemming van velen der 
belangstellenden hartelijk werden meege
zongen. 

Het was een feestelijk gezicht daar 
tusschen de boomen en een haag van 
Europeanen zoowel als inheemschen, die 
aandachtig luisterden, er omheen. Lt. Kolonel 
Lebbink gaf een beknopt overzicht van 
de geschiedenis van ons Vorstenhuis en 
stond in het bijzonder stil bij hen, die door 
hun godsvrucht het fundament gelegd heb
ben voor onze godsdienstvrijheid. Onder het 
luisteren wcrd de dank in ons hart grooter 
en het lied klonk nog ,,warmer" bij het 

,,Nadat het eerste schot gelost was en de 
vlag geheschen, hebben de menschen limo
nade gehad en beschuit met muisjes. Den 
eersten officieelen dag een feestmaal en den 
tweeden dag zijn wij naar hotel ,,Kemoedjan" 
geweest om een kopje koffie te drinken." 
Meisjeshuis Batavia. 

,,Den eersten feestdag werden alle meisjes 
getracteerd op limonade en beschuit met 
oranje muisjes. Om 10 uur een Dankstond 
met alle officieren en meisjes. 's Avonds 
met alle meisjes (op drie na) met de tram 
naar de stad. Dat gaf groote vreugde ! Den 
tweeden dag hen ik met de andere drie 
meisjes in een auto rondgeweest zoodat zij 
ook deel aan de vreugde hadden." 

De 

Poeloe si Tjana~g - Lepra-kolonie 
,,Op de kolonie hebben wij met de patien

ten en het personeel op ouderwetsche wijze 
Oranjefeest gevierd. Wij hadden voor de 
verschillende wedstrijden prijsjes beschikbaar 
gesteld, zoodat vele patienten deel namen 

aan het mastklimmen, zakloopen, touwtrek
ken, boegsprietloopen, etc. Ook voor de 
patienten, die geen deel konden nemen aan 
de spelen, was gezorgd. Zij werden onthaald 
op allerlei versnaperingen, terwijl voor allen 
een extra maaltijd was aangericht. Voordat 
wij begor.nen heb ik de menschen toege
sproken en hun verklaard, waarom wij 
gingen feestvieren, waarna een ,,hoera" werd 
uitgebracht op ons Vorstenkind." 

Ooglijdershospitaal - Semarang. 
,,Wij hebben een heel goeden tijd gehad 

met onze menschen. Op den eersten <lag 
zijn ze getrakteerd op stroop en koekjes. 
Op den tweeden dag hadden wij een Dank
stond, die bijgewoond werd door al de 
patienten en het personeel. Om een uur 
hadden we een gezamenlijken maaltijd, waar
aan ook Dr. en mevrouw Pilon deelnamen. 
Het is een welgeslaagd feest geweest." 

Kinderhuis - Medan. 
,,Gezamenlijk hebben de beide kinder

huizen het Oranjefeest gevierd. De stemming 
onder de jeugd was opgewekt en de middag 
werd doorgebracht met spelletjes, wedstrij
den, etc. 's Avonds na den maaltijd werd 
een kleine dienst gehouden, waarin wij 
samen God dankten en baden voor het 
Vorstenhuis. Het was voor onze kinderen 
een buitengewoon prettige dag." 

Rem bang. 
,,Wij hebben met het Oranjefeest ook iets 

kunnen doen om vreugde te brengen. Zooals 
u weet, is er in Rembang een vuurwerk
fabriek in de lucht gevlogen, wat nogal een 

groot aantal ~lachtoffers geeischt heeft. Vele 
van de gewonden zijn in het Regentschaps
ziekenhuis en wij hatlden den dokter toe
stemming gevraagd hun een feest-maaltijd 
te mogettl bereiden. De dokter vond het 
prachtig en niet alleen hij, <loch ook het 
B.B. bestuur heeft zijn waardeering daarover 
uitgesproken. De menschen hebben er volop 
van genoten. 

De gedenkdiensten in verband met de 
geboorte van onze prinses zijn zeer gezegend 
geweest. Den laatste hadden wij in de Prot. 
kerk, waar ook de ass. resident en mevrouw 
aanwezig waren." 

BLOEIEN. 

Het was in het hooge bergland. De weg 
ging steeds omhoog, de bloemengroei had 
bijna opgehouden. Toen wa~ het, <lat de 
gids met zijn puntstok tikte op een grooten 
platten steen. ,,Kijk'', zei hij, en er was onmis
kenbare vreugde in zijn stem, ,,als ze dan 
geen aarde vinden om te groeien, nemen 
ze maar een steen. Maar bloeien willen ze". 

En we zagen, dat de steen met kleine rood
bloeiende cactusachtige plantjes was over
dekt. 

Maar bloeien willen ze. 

Bloeien, ook waar het haast onmogelijk 
is. Bloeien - tegen alle verdru.kking en 
tegenkanting en eenzaamheid in - waar 
zoo vele anderen den moed hadden opge
geven. Bloeien - ondanks alles, en 's !evens 
bestemming volvoeren tot in het hoogste. 

Dappere kleine dingen. 
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DE CHEF-SECRETARIS EN MEVR. RIDSDEL 
IN SOERABAJA EN KASIJAN. 

Korps I. 
Op Zondag 16 Januari hadden wij het 

voorrecht des morgens den Kolonel en des 
avonds mevmuw Ridsdel met ons te hebben. 
Dat <lit bezoek op prijs gesteld werd, bleek 
wel uit de goede opkomst. 

VEREENIGD ONDER. DE VLA"<~~. 

In de zeer rustige morgensamenkomst 
wees de Kolonel ons op de noodzakelijkheid 
van veel en aar..houdend gebed, omdat zonder 
<lit geen overwinning mogelijk is. Hiervan 
geheel doordrongen keerden wij huiswaarts 
en bereidden ons hart voor de avond-

KOMMANDANT DE GROOTWJeidt!de Huwelijksinzegening van 
KAPITEINE J. VERWAAL met KAPITEIN A. STERK 

samenkomst. 
Met de haar eigen geestdrift wist mevrouw 

Ridsdel ons spoedig in de rechte stemming 
te brengen. Haar boodschap was de oude 
boodschap van volkomen bevrijding van 
zonden door het bloed van Jezus Christus. 
De woorden ,,Al zijn uw zonden als schar- . 
laken, Ik zal ze maken wit als sneeuw", 
hebben den zondaar veel te zeggen gehad. 
Zeker heeft God Zijn werk gedaan <lien 
avond. 

in de Concordia-Zaal te MALANG. 

17 FEBRUARI is een onvergetelijke 
dag geworden voor onze beide boven
genoemde jonge makkers, zoowel als 
voor korps Malang. Kapiteine Ver
waal, die de laatste maanden als assis
tente in dit korps gewerkt heeft, werd 
n.l. dien dag in het huwelijk verbon
den met Kapitein Sterk van het Tehuis 
voor Zee- en Landmacht te Soerabaja. 
Deze plechtigheid werd door den 
Kommandant geleid, die vergezeld was 
van mevrouw De Groot. 

Reeds 's morgens vroeg was onze 
leider daar met zijn vaderlijken raad, 
terwijl mevrouw menige ,,moederlijke" 
aanwijzing gaf bij de voorbereidingen 
voor dezen grooten dag. 

Zeer veel officieren uit de omlig
gende plaatsen waren tezamen ge~o
men met de vrienden en makkers van 
korps Malang om reeds bij het burger
lijk huwelijk ten residentie-kantore 
aanwezig te zijn. Bij thuiskomst volgde 
een feestelijke maaltijd, waar vele 
hartelijke woorden werden gesproken . 
en waar men als een groote familie 
bijeen was. 

Het hoogtepunt van den <lag was 
echter de ontroerend mooie inzegening 
van deze verbintenis ,,voor het leven" 
door den Kommandant, in de groote 
zaal van ,,Concordia" des avonds om 
7 uur. Resident en mevrouw Hogewind 
gaven blijk van hun belangstelling 
door hun aanwezigheid, wat door allen 
ten zeerste gewaardeerd werd. Hon
derden vulden de groote zaal, telkens 
moesten stoelen bijgezet worden. 

Door een haag van padvinders en 
padvindsters werd het jonge paar door 
den Kommandant naar het podium 
geleid. Een stroom van sympathie en 
vriendschap kwam vooral de bruid 
tegemoet, die de 'lief de van makkers 
en vrienden in Malang heeft weten te 
winnen. Een blijde stemming, opge
wekt gezang en gelukwenschen vorm
den de ,,sfeer" van dezen avond. Toen 
de Kommandant echter als een be
proefde dienstknecht Gods daar stond 
en het huwelijk van onze makkers, 
geknield onder de oude Legervlag, 

SOERABAJA. 

In verband met zijn reis naar Malang nam 
de Kommandant de gelegenheid waar een 
samenkomst te leiden in Soerabaja I ver
eenigd met korps III. 

Ondanks een ontzettenden regen was de 
zaal eve:n na zevenen stampvol en mochten 
wij een gezegende Heiligingsure itezamen 
heibben. Mevrouw De Groot sprak een diep 
ernstig woord, dat regelrecht tat de ziel 
ging en goed begrepen werd. Een mannen
koor van korps I en het zangkoor van korps 
III zongen een lied. De boodschap van den 
Kommandant over ,,Het zout", verduidelijkt 
door treffende beelden uit het dagelijksch 
leven, werd met grooten zegen gebracht. 
Wij waren dankbaar voor dit bezoek ! 

inzegende, ging er ontroering door de 
groote schare en werd Gods Geest op 
bijzondere wijze ervaren. Het was een 
plechtig, voor hen zeker nooit te ver
geten oogenblik ! 

Bruid en bruidegom kregen daarop 
beiden gelegenheid een persoonlijk 
woord te spreken, van welke taak zij 
zich dankbaar kweten. Dank aan God 
voor al Zijn zegen en leiding, was de 
boventoon van hun toespraak. Ook 
mevrouw De Groot sprak hen toe en 
haar eenvoudige, doch diepdoorvoelde 
woorden waren een zegen en bemoe
diging, niet alleen voor de hoof dper
sorien van dien avond. Met eenige 
toepasselijke woorden overhandigde 
Kapitein Sprokkereef, de bevelvoerend 
officier in Malang, een mooien bijbel 
aan het bruidspaar. 

Het is een mooi ,,feest" geweest in 
Malang, waarvan het meest onverge
telijke wel was de tegenwoordigheid 
des Heeren, die op zoo kennelijke wijze 
werd ondervonden. Nafourlijk gingen 
den ganschen dag de gedachten ook 
naar het vaderland, waar op 17 Febru
ari zeker velen onze Kapiteins in het 
gebed hebben herdacht. 

Moge God Kapitein en mevrouw 
Sterk tot rijken zegen stellen in de 
toekomst in elke aanstelling, waar Hij 
hen plaatsen zal ! U. 

K. L. 

Het bruidspaar. 

DE BLIJDSCHAP VAN EEN GOED GEWETEN I 

II 

DE roem van een deug·dzaam mensch is het ~.etuigenis van een goed 
g~weten. Bewaar een goed geweten en giJ zult altijd opgeruimd 

. . Z'l(}n. Een goed geweten kan zeer veel verdragen en is zelfs vroolijk 
biJ tegenspo~~· Een slecht geweten is altijd vreesachtig en onrustig. 
Zac~t kunt g1(} rusten, wanneer uw hart u niets kwaads verwijt. Verheug 
u niet, dan wanneer gij iets goeds gedaan hebt. De boozen hebben 
nooit ware vreugde en ondervinden geenen waren vrede want de 
goddeloozen .. he~be;i geen vrede !" spreekt de Beere. En ~anneer'' zij 
zeggen: ,,W'I(} zvn in vrede, er zal ons geen kwaad overkomen en wie 
zal het wagen ons te .benadeelen", zoo geloof hen niet, want ~lotseling 
zal de toorn Gods zich verheffen, hunne werken zullen vernietigd 
warden en hunne raadslagen zullen vergaan. 

W IE een rein geweten heeft kan. ~icht tevreden zijn. Gij zijt er niet 
beter om, wanneer men u prvst en niet slechter, wanneer men 
u veracht. Wat gij zijt, dat zijt gij en gij kunt niet grooter 

gemaa~t ~ord~.n, d~n gij zijt in het oog van God. Ziet gij op datgene, 
'Wat g'lJ eigenlvk ziJt, dan zult ge . er niet over bezorgd zijn, wat de 
wereld o~er u spre~kt. Menschen zien u in het gelaat, doch God weegt 
de b~doelingen. Alt'l(}d recht handelen en er zich niet op laten voorstaan 
dat . is het k_enmerk ~ener nederige ziel. Geen troost te verlangen va~ 
eenig schepsel, dat is het teeken van groote reinheid en geestelijk 
vertrouwen en hoop. 

W IE geen u~~wendig getuigenis voor zich zoekt, die heeft zichzelven 
ga~ch~liJk aan God overgegeven. Want niet hij, die zichzelven 
pr1(Jst, is beproefd, zegt Paulus. Inwendig te wandelen met God 

en uitwendig zich door geen hartstocht te laten drijven dat is de 
toestand van den geestelijken mensch. ' 

Uit ,,De Navolging" van Thomas a Kempi:Jl 

De korpsen II en III. 

Daar de Kolonel op Zondagmorgen in 
korps I was, was mevrouw Rid&del onze 
gast in korps III. Op pakker.dP. wijze wist 
zij de aandacht te boeien met haar boodschap. 
,,De man met de verdorde hand" was het 
beeld, <lat zij daartoe gebruikte. ,,Wie is het, 
die genezing wil zoeken ?", was de vraag, 
die aan de aanwezigen werd gedaan. Even 
was het stil - toen kwam de een na den 
antler naar voren, tot zeven zielen neerkniel
den en hun zonden beschreiden. Aan. God 
al de eer ! 

Or.:danks den stroomenden regen ·was er 
een honderdtal menschen des avonds in 
korps II om naar den Chef-Secretaris te 
luisteren. Majoor Uijlings opende de samen
komst met geestdriftig gezang. Na den 
bidstond ging de Kolonel dadelijk over tot 
de inzegening van broeder Yong Kin t0t 
korps-sergeant-majoor en broeder Tjiang 
Liang tot sergeant. Het was een plechtig 
oogenblik, toen onze makkers onder de 
Legervlag geknield in het gebed werden 
opgedragen . aan God. Na de krachtige, 
ernstige prediking van den Kolonel kwamen 
zes personen naar voren om verlossing te 
zoeken. 

KASIJAN. 

Op Maandagmorgen vertrokken de Kolo
nels reeds vroeg naar onze Kolonie voor 
Behoeftige Inlanders te Kasijan. Dadelijk 
werd bij aankomst een rondgang over de 
kolonie gemaakt. De zalen en loodsen, voor 
deze ongelukkigen in orde gemaakt, zien er 
keurig uit. Vooral voor de uitgestooten€.n, die 
hier een onderdak vinden, is deze plaats 
als een ,,paradijs", waar hun wonden ver
bonden worden, hun honger gestild en 
bovenal, waar hun ziel rust kan vinden. 
's Avonds leidde de Kolonel een samenkomst 
in de keurige zaal, waar velen zich ver
zameld hadden. Met grcote aar.dacht werd 
naar de prediking geluisterd en aan het 
eind der bijeenkomst kwamen vier Java
nen tot Jezus om zich voor Hem te buigen, 
voor Hem, Die niemand heenzendt maar 
alien noodigt - ook deze ellendigen naar 
het lichaam. 

,,William Booth"-ziekenhuis. 

Den volgenden morgen ging 'het terug naar 
Soerabaja, waar mevrouw Ridsdel des avonds 
in onze Kliniek een samenkomst leidde. 
Majoor Kyle sprak mevrouw een woord van 
welkom toe, Kapiteine Versluys zong een 
onzer mooie liederen, terwijl de Javaansche 
leerling-verpleegsters zongen van den Goeden 
Herder. Het was een avond, waarop alien 
met dar.kbaarheid terugzien. 

Kolonels, hartelijk dank voor Uw bezoek. 
De Heilstrcepen in Soerabaja gaan dapper 
voorwaarts. Zielen voor God ! 

Toea Lera Sigi. 

~EVROUW LT.-KOLONil:L RIDSDEL 
BEZOEKT TEGAL. 

De komst van mevrouw Ridsdel aan 
Tega! heeft grooten zegen gebrac'ht aan de 
makkers van dezen post. 

Om 5 uur des avcnds was er een Ge
zinsbondsamenkomst. Wij hadden een goed 
uur tezamen, waarin de zegen des Heeren 
tot ons kwam. De avondsamenkomst om 7 
uur droeg een bijzonder karakter. De zaal 
was geheel gevuld en verschillende land
aarden waren vertegenwoordigd : Europea
nen, Ambcneezen, Chineezen, Javanen _ 
<loch wij hebben een Vader in den hemel, 
Die ons Zijn tegenwoordig'.heid op kennelijke 
wijze deed ervaren. Het Amboneesche zang
koor bracht een mooi lied ten gehoore. 

Mevrouw Ridsdel sprak ons toe naar aan
~eidir.g van het bijbelwcord : ,,De Meester 
is daar en Hij roept u ! " Wij mochten ons 
verheugen over een ziel, die tot Jezus 
kw am. 

H. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd. 

Kapitein Anton Sterk, op 22-8-1931 vanuit 
Rotterdam VIII in opleiding gekomen, 

met 
Kapiteine J. Verwaal, o~ ~2-11-1934 vanuit 
Rotterdam VIII ir. ople1ding gekomen, te 

Malang, op 17 Februari 1938. 

Bevorderingen. 

Tot Luitenant : 

Kdt~ Luitenant J. A. Corputty 
Kdt. Luitenant M. T. Gabriel 
Kdt. Luitenant I. Her:drik 
Kdt. Luitenant L. Lamatanda 
Kdt. Luitenant B. Losoh 
Kdt. Luitenant A. Manorek 
Kdt. Luitenant A. Monfils 
Kdt. Luiter:ant J. F. Nelwan 
Kdt. Luitenar:t Soehari 
Kdt. Luitenant J . Toeliringgi 
Kdt. Luitenant J. Waney 
Kdt. Luitenant J. Wouthuyzen 
Kdt. L uitenant Thio Seng Kioe 

Overplaatsingen. 

Majoor G. 0. Cornelius, naar · Bandoeng 
W er keen tr ale. 

Majocr G . Nyheim*, naar Batavia II. 
Majoor E. Rosenlund*, naar Magelang (Di

visie-Officier Midden-Java Divisie). 
Majoor Ch. Schulz*, naar Bru:doeng Werk

centrale. 
Adjudant N. Hansen*, naar Djokja (Mil. Te'h. 

en Korps). 
Adjudant M. M. Koch, naar Tehuis voor 

Maatsch. Hulp Batavia. 
Kapitein S. Barteling*, naar Tehuizen 9voor 

Soc. Arb. er: Maatsch. Hulp te Batavia 
(In bevel}. 

Kapitein R. Geus*, naar Militair Tehuis Ba
tavia. 

Kapitein W. B. Muskee*, naar Kalawara 
Kclonie. 

Kapit£in H. Gringhuis n.aar Batavia Meisjes
huis. 

Kapitein J. Ossenrlrijver naar Oengaran 
Meisjeshuis. 

Kapitein E. Pangalila naar Bar:doeng 
J ongensh u is. 

Kapitein A. Sterk*, naar Bandoeng Militair 
Tehuis (tijdelijk). 

Kapitein G. Sp~iker, naar Malang. 
Luitenant M. J. Gabriel, naar Batavia II. 
Luitenant I. Hendrik naar Blitar. 
Luitenant J. Wouthuyzen naar Solo.· 
Kdt. Luitenant J. Kanasi, naar Rembang. 
Kdt. Luitenant D. Palimin, naar Soerabaja 

K liniek. 
Kdt. Luitenant M. Wairissal, naar P oerwo

redjo. 

J, W. DE GROOT, 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 22 Februari 1938. 

~OMENDE GEBEURTENISSE~ 
De Kommandant vergezeld van Adjudant 

Palstra: 

7 Maart Palembang. 

8 ,, Koendoer eB. Pladjoe (bezoek van 

Z.Ex. den Gouverneur-Generaal). 
13 Soekamiskin. 

Mevrouw Komman.dant De Groot vergezeld 
van Majoor Barbier : 

1 Maart Magelang. 
2 ,, Poerworedjo. 

De Chef-Secreta1is en mevr. Ridsdel. 

10 Maart Bandoeng I. 
13 ,, Bandoeng II. 
27 

" 
Batavia I. 

Majoor Rosenlund. 

6-7 Mrt. Semarang. 
8 ,, Tanggoeng. 

12-13,, Magelang I. 
16 ,, Krengseng. 
17 ,, Bendosari. 
18 ,, Pekalongan. 
19 Tegal. 
20 ,, Cheribon. 
24 Rogomoeljo. 
27 Ambarawa. 
30 Mag.elang II. 

Adjudante Brouwer. 

12 Maart Ambarawa. 
13 ,, Pekalongan. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

~· 

• \ .,...,. 
• •• . ........... ___ ._. __ ,_.....,,_ .... _______ 

n In de vreeze des Heeren is een sterk vertrouwen, en Hij 
zal Zijnen kinderen eene toevlucht wezen''. 

De Kommand.a.nt. 

Tot onze blijdsch_ap en dankbaarheid 
kunr.en wij onzen lezers melden, dat de 
Kommandant zich weder gezond en krachtig 
gevoelt, en in staat is zich weer geheel aan 
zijn arbeid te wijdcn. De Kommandant heeft 
een bezoek gebracht aan Sumatra's Oostkust 
voor 'bet houden van lezingen en het inspec
teeren der verschillende inrichtingen aldaar. 
Besprekingen vonden plaats met de auto
riteiten met betrekking tot de uitbreiding 
van onzen arbeid, op maatschappelijk zoowel 
als op geestelijk terrein. Vervolgens bracht 
de Kommandant enkele dagen dcor ffi 
Bandoeng, in welken tijd de opening der 
nieuwe zaal van Bandoer:g II plaats vond, 
en de ingebruikname van den nieuwen 
vleugel van het Jongenshuis. 

Terwijl we deze aar:teekeningen schrijven, 
bevinden Konunandant en mevrouw de 
Groot zich in Java's Oosthoek. Rapporten 
over <lit l::ezoek kan men elders in dit num
mer vinden. 

Kommandant en mevrouw Vlas met verlof 
in lndie. 

De Kcnunar:dant ontving bericht over de 
komst naar Ned.-Indie van bovengenoemde 
officieren, welbekend bij onze makkers hier. 
In een aankondiging van den Kommandant, 
elders in dit nummer, kan men hier over 
de bij:ionderheden lezen. Wij roepen u een 
hartelijk welkom toe en zijn blij hen weldra 
te kunnen ontmoeten. Ziet uit naar r:adere 
aankondigingen ! Ik had het voorrecht zeven 
jaren' onder Konunar:da~t Vlas te werken, 
toen hij 25 jaar geleden Financieel-Secretaris 
in Holland was. We zijn er z€ker van, dat 
velen met belangstelling uitzien naar hun 
k omst. 

Ma joor Palm. 

Majoor Palm is veilig aangekomen en wij 
waren blij haar in goeden welstand te ont
moeten. Jammer, <lat zij een moeilijke reis 
heeft gehad. De Majoor was verheugd weer 
aan den arbeid te kunnen gaan, en is reeds 
vertrokken naar Makassar, waar zij Adju
dante Schot, de directrice van onze Kliniek, 
zal vervangen, die haar welverdiend verlof 
op Java zal doorbrengen. Daarna zal Majoor 
Palm verder reizen r.aar Midden-Celebes, om 

Spr. 14: 26 
het bevel op zich te nernen van het korps 

. en de Kliniek in Paloe. Majoor Roslund, die 
zoovele jaren in deze plaats heeft gearbeid, 
iS tezamen met Majoor Walo naar Europa 
vertrokken, teneinde haar verlof in Zweden 
door te brengen. 

Brigadie·r en mevrouw Hiorlh. 
Brigadier Hiorth, de Divisie- Officier van 

de Midden-Java Divisie, zal met zijn familie, 
Johan uitgezonderd, over enkele dagen naar 
Europa vertrekken via Singapore. Johan zal 
over enkele weken volgen na beeindiging 
van zijn eind-examen. De Brigadiers, die 
opnieuw een periode van zeven jaren hebben 
volbracht in Ned.-Indie, zijn begrijperlijker
wijs zeer verlangend hun farnilieleden in 
Noorwegen te ontmoeten. Wij danker. hen 
vocr hun getrouwen arbeid, en wenschen 
bun een goede reis toe en een gezegend 
verlof. 

Majoor en mevrouw Uylings hopen begin 
April naar Holland te vertrekken. Ook tot 
hen willen wij een woord van dank spreken 
voor de wijze, waarcp zij hun taak hebben 
volbracht gedurende de afgeloopen zeven 
jaren. 

Moge de Heer hen straks behouden doen 
aankomen in het Moederland ! 

Veranderingen. 

Verschillende veranderingen bleken nood
zakelijk. Hierbij waren o.m. de volgende 
o.fficieren betrokken : Brigadier en mevrouw 
Woodward, Brigadier en mevrouw Loois, 
Brigadier en mevrouw Brandt, Majoor en 
mevrouw Ros~nlund, Majoor en mevrouw 
Schulz, Majoor en mevrouw Nyheim en 
Majoor Cornelius. De Divisie-Officieren 
zullen in Maart van hun posten vertrekken, 
de andere officieren hebl::en hun nieuwe 
aanstelling reeds aanvaard. Moge de zegen 
des Heeren rusten op deze veranderingen ! 

Majoor P outiainen. 

Het is bekend, <lat Majoor Poutiainen 
enkele maanden geleden het bevel op zich 
genomen heeft van de Kalawara-kolonie, 
terwijl mevrouw Poutiainen de kolonie 
,,Boegangan" bleef beheeren. Kapitein Muskee 

is thans door den Konunandant aangesteld 
als beheerder van de Kalawara-kolonie en 
Majoor Poutiainen keert terug naar 

~e~'.n>~ ~Tr ~,.;'@~~-~"7°t?)~qe)~9®~~~ .... ~~~7Ql~~~qe)~ 

~ Il~Z()~I\: A.Id~ N~D-II\!Dlf: I 
~ Kommandant Bouwe Vlas heeft op zijn verzoek van de Generaal ~ I toestemming verkregen om met mevrouw Vlas drie maanden verlof ~ 
~ te nemen, teneinde een bezoek aan Ned.- Indie te brengen. Onze gasten : 
~ hopen D.V. 7 April in Tandjong Priok aan te komen ~n zullen op 11 ~ 
~ Mei weer naar het vaderland terugkeeren. ~ 
~ De Kommandant is geen onbekende voor deze gewesten. In ~ 
~ December 1916 kwam hij op Java aan om als Chef-Secretaris, Com- ~ 
~ missioner J. Cunningham terzijde te staan. Drie jaren heeft hij dezen ~ 
~ post vervuld, waarna hij naar Nederland terugkeerde. Mevrouw Vlas ~ 
~ is een goede bekende voor vele officieren in Ned.-Indie, die onder ~ 
~ haar gearbeid hebben in het Vrouwen Maatschappelijk Werk in " 
@) Holland. @J 

~ ~ 
~ Wij verheugen ons, dat het den Kommandant is toegestaan naar ~ 
(; aanleiding van zijn vele jaren als leider van den arbeid in Nederland, ~ 
~ een b ez·oek aan Groot Nederland te brengen en wij zullen hem en ~ 
~ mevrouw Vlas een hartelijk welkom bereiden. ~ 

~ Een plan is in voorbereiding om hen zooveel mogelijk · van ons ~ 
~ werk hier te lande te doen zien. Op dit program.ma komen niet alleen ~ 
~ bijzondere openbare samenkomsten voor, <loch ook enkele officiers- ~ 
~ bijeenkomsten in de voornaarnste centra. Zoodra deze plannen vast- ~ 
~ gesteld zijn, zullen alle betrokken officieren hiermede in kennis worden S 
~ gesteld, zoodat zij hun schikkingen kunnen treffen. ~ 
~ Na jaren van inspannenden harden arbeid, zal deze ontspanning ~ 
~ den Kommandant<? zeker lichamelijk en geestelijk ten goede komen. '1 
~ ~ 
~ J. W. de Groot, @l 

~ Terr. Kornmandant. $ 
~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HARTELIJK DANK 

Het was den Kommar:dant een 
groote vreugde andermaal een mooie 
gift te mogen ontvangen voor onzen 
arbeid van 

Zijne ExcelLentie den Gouverneur
Generaal. 

·nit hernieuwde blijk van belang
stelling en medeleven in het Leger
werk, is ons een bijzondere aanmoe
diging. 

7 

Boegangan. Wij dar.ken Majoor en mevrouw 
Poutiainen vocr de wijze, waarop zij ons 
hebben geholpen in deze moeilijke omstan
digheden. Den Majoor wacht een warm 
welkom van de zijde c;l.er officieren en kolo
nisten van Boegangan. 

Onze zieke makkers. 

Het spijt ons te moeten melden, dat enkele 
officieren neg op de ziekenlijst staar:, n.1. 
Adjudante Mensinga, Kapiteine Kudding, 
Kapiteine Gringhuis en Kapitein Soenart.o. 
Wij gEder:.ken u in onze gebeden, makkers ! 
De Heer geve u geduld en doe u spoedig 
herstellen ! Het herstel van Adjudante Rose
boom in Holland gaat niet zoo vlug a1s zij 
zelve wenscht. 

Majoor Hermes en Majocr Tichelaar zijn 
ziek gEweest, doch zijn gelukkig herstellende 
en kunnen hun arbeid weer hervatten. 

V ersterk:ingen. 

Wij roepen een hartelijk welkom toe aan 
Kapitein en mevrouw Gladpootjes, die zijn 
aangEsteld voor <lit Territcrie en in de maand 
Maart uit Holland zullen vertrekken. De 
Heer stelle hen hier tot rijken zegen ! 

De Financieel-Secretaris heeft veel extra 
arbeid gehad in verband met den bouw van 
onze rieuwe zaal van Bandoeng II en den 
nieuwen vleugel van het Jongenshuis. Thans 
gedt hij zijn aandacht aan den l::ouw van 
ons r.Jeuwe Ziekenhuis in Toeren. 

Brigadier Kruschwitz heeft ons opnieuw 
verlaten, na enkele dagen in Bandoeng te 
zijn geweest. Kapitein Poot is nog altijd 
in Sumatra. 

God zegene onze kollektanten ! 

Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Voorbereidingen worden getroffen voor 

deze Aanvrage. Wij bidden en gelooven, dat 
God onze pogir:.gen met Zijn zegen mag 
kronen en cnze vrienden, die ons in het 
verleden steeds geholpen hebben, ook thans 
r.aar vermogen zullen helpen. Wij hebben 
het geld zoo noodig voor onzen zendings
arbeid en het werk onder de zieken en 
behoeftigen. . 

Scheurkalender 1939. 

Er is besloten, <lat Majoor Barbier de 
verantwoordelijkheid zal dragen voor het 
gereed maken van onzen scheurkal~mder voor 
1939. De voorbereidingen zijn reeds in vollen 
gang. Verschillende makkers zijn gevraagd 
mede te werken aan den kalender en wij 
hopen, <lat hij straks door velen met zegen 
gelezen moge worden. 

Kapitein Doelah meldde den Kommandant, 
dat een dochtertje haar intrede deed in zijn 
gezin. Moge God de kleine doen opgroeien 
tot vreugde van haar ouders ! 

Majoor Pearce en Bridson. 

We ontvingen bericht uit Louden, <lat 
Majoor Pearce een aanstelling heeft gEkregen 
als tweede in bevel in het Kassiers-Depar
tement en Majoor Bridson een aanstelling 
in het Staf- Departement, beide cp het Inter
nationaal Hoofdkwartier. De Majoors Pearce 
zoowel als de Majoors Bridson hebl::en vele 
jaren gearbeid in <lit Territorie. Moge God 
hen tot zegen stellen in hun nieuwe aan
stelling ! 

Wei gefeliciteerd ! 

Zocals men ziet in de Officieele Mede
deelingen, hebben een groot aantal Kadet
Luitenants hun Lessen van de Voortg~zette 
Opleiding voltooid en zijn door den Kom
mandant bevorderd tot den rang van 
Luitenar:t. Wij wenschen hen hiermede gelu.k, 
en hopen, <lat zij van steeds grocter nut 
zullen worden in den dienst des Heeren. 

Vereenigd onder de Vlag. 

Onder groote belangstellir:.g zegende de 
Kommandant op Donderrlag 17 Februari 1.1. 
het huwelijk in van Kapiteine Verwaal met 
Kapitein Sterk te Malang. God zegene het 
jonge paar ! 
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CHRISTUS 

D E gouden tijd der jeugd is de tijd van 
karakter-opbouw ; de tijd, waarin we 

den grondslag leggen voor ons latere leven, 
als we volwassen zullen zijn. In deze taak 
hebben we iemand noodig, die ons leidt; 
iemand, grobter, machtiger dan we zelf zijn. 
Wij hebben een hand noodig, sterker dan 
die van vader en moeder, om O'Il.S te leiden. 
De Eenige, Die het leven gelukkiger, reiner 
en nuttiger kan maken, is God, en God 
alleen. 

rGE'\VoONrE'N l 
~ ; ,... w"""' ; ,.. ~~ .....,- ¥"' _....,_ 

Van het grootste belang in deze zaak van 
,,ouder worden" is de gewoonte - die goed 
of slecht kan zijn. 

Gewoonten zijn gevaarlijke, lastige, kleine 
dingen, die gemakkelijk gevormd kunnen 
worden, doch waarmee men gewoonlijk 
slechts met moeite breekt. Deze wetenschap 
meet ons er toe brengen, zorgvuldig toe te 
zien op de soort gewoonten, die we ons 
vormen. 

Drie goede gewoonten, welke alle jonge 
menschen zic'h moeten verwerven, zijn : het 
geregeld bijwonen van een godsdienstoefe
ning, het gebed en het lezen van den bijbel. 

Daar velen onzer een kerk bezoekeri, 
samenkomsten of een Bijbelklas bijwonen, 
moeten we ook anderen helpen, dezelfde 
gewoonte te vormen. Een onderzoek in een 
klas van een school voor hooger onderwijs, 
met veertig leerlingen van zestien tot achttien 
jaar, wees uit, dat slechts zeven hunner vrij 
geregeld een godsdienstige samenkomst 
bijwoonden. 

De gewoonte om te bidden is een goede ; 
bidden helpt en sterkt ons altijd. Vele jonge 
menschen achten het ver beneden zich, om 
te bidden ; andere weer vinden de gedachte 

alleen reeds bespottelijk, maar men. is niet 
,,stijf" als men bidt, en het is niet kinder
achtig, Gods leiding in ons !even te vragen. 
Niets kan de plaats innemen van nauwgezet 
gebed, waarin geheel de ziel wordt gelegd. 

Onze bijbel is een wegwijzer op de levens
reis en zij, die hem nauwkeurig bestudeeren, 
hebben veel grooter kans, het gewenschte. 
einddoel te bereiken, dan degenen, die hun 
neus in goedkoope tijdschriften en andere 
nietswaardige lectuur begraven. 

Wij, als Christenen, moeten vermijden, 
profaan te zijn, ruwe woorden te gebruiken 
of te vloeken. Profaan-zijn staat niet en zelfs 
een papegaai kan heel geed vloeken door 
slechts te herhalen, wat 'hij gehoord heeft. 
Jongelui, laten wij origineel zijn ! Het 
gebruik van ruwe woorden of vloeken is 
niet geleerd noch beschaafd. 

Rooken is een gewoonte, die onze gezond
heid, reinheid en financien schaadt. Niemand 
heeft er ooit iets mee gewonnen, door van 
den mond een oven en van den neus een 
schoorsteen te maken. Meisjes, die rooken, 
verwoesten haar gezondheid, verliezen haar 
aantrekkelijkheid en de achting van hun 
medemenschen. 

Hoe vaak komt het voor, dat men tracht. 
elkaar beet te nemen, te misleiden, of iets 
wijs te maken. Dech hoe ernstig kan deze 
gewoonte ons leven en karakter aantasten, 
doordat ze het zaad van bedrog in ons hart 

· legt. En bedrog ontsiert den mensch, bederft 
het karakter, verknoeit het leven. Er zijn 
vele methoden, om op deze wijze te mis
leiden, oude zoowel als nieuwe, maar of men 
elkaars werk overschrijft, belangrijke jaar
tallen op den lessenaar krabbelt, ,,spiekt'', of 
iets anders van dien aard doet, het is allemaal 
bedrog, en men zegt, dat iemand, die dit 
doet, zal gaan liegen ; iemand1 die liegt, zal 
gaan stelen, en iemand, die steelt, waar
schijnlijk tot nog erger dingen in staat zal 
zijn. 

,,DE TOORTSDRAGERS."' 
Zooals in de vorige Strijdkreet reeds werd aangekondigd, heeft onze 

Generaal besloten, dat in 1938 een bijzondere poging aangewend zal word.en, 
om de JEUGD te bereiken en haar geestelijk en lichamelijk te helpen. Hier
onder volgen enkele bijzonderheden omtrent de plannen voor Ned.-Indie. 
Lees vooral ook bet Jeugdartikel door mevrouw Komm.andant De Groot op 
pagina 1. 

WAT DOEN WI.J? 
Door Adjudante M. M. Brouwer. 

Jeugdwerk is een zeer belangrijk onderdeel 
van het Leger des Heils, zoowel in Neder
landscb-Indie als in andere deelen der 
wereld. En wanneer wij spreken over ons 
jor:geliedenwerk, dan bedoelen wij hiermee 
niet zoozeer de verzorging van de kinderen 
in onze Tehuizen en Inrichtingen, als wel 
den algemeenen arbeid onder de jeugd in 

deze gewesten. 
Ons Jeugdwerk bepaalt zich niet, zooals 

sommigen meenen, tot kinderen van heils
soldaten ; onze jeugdbijeenkomsten en afdee
lingen zijn toegankelijk voor iedereen, 
evenals onze samenkomsten voor volwas
senen. 

W anneer wij de aankondiging van Gene
raal Evangeline Booth lezen, gaan onze 
gedacbten onwillekeurig naar de landen in 
Europa, naar Canada, Amerika, Australie 
waar deze tak van arbeid al zeer veel zij
takken bezit, en waar met jarenlange ervaring 
padvinderij, zondagsscholen, muziekkorpsen, 
jongelieden-bonden intensief en extensief 
georganiseerd zijn. 

In ons land mag het werk in z'n gebeel 
op kleinere leest geschoeid zijn, toch waren 
tot nu toe ook hier vrijwel alle categorieen 
van jongeliedenwerk vertegenwoordigd. 

Nu onze Generaal besloten heeft dit werk 
over de gebeele wereld tot grootere ver
scheidenheid van actie te doen uitdijen, zal 
Nederlandsch-Indie niet achterblijven. 

In overleg met de !eiders van bet Leger 
des Heils in Bandoeng werd besloten de 
uitbreidingen, door de Generaal genoemd, 
ook hier in te voeren en aan te passen bij de 

Indische - en in nauweren zin, plaatselijke 
- behoeften en omstandigheden. 

Het is verblijdend het persoonlijk initiatief 
op te mer ken, dat , hier en daar tot 
uiting komt en ternauwernood aansporing 
van hoogerhand heeft afgewacht, <loch 
aanstonds aanpakt waar de gelegenheid zich 
opent. 

Reeds zijn in enkele plaatsen jeugdbiblio
theken opgericht. Cursussen zijn aan den 
gang voor Eerste Hulp, gymnastiek, geeste
lijke ontwikkeling, figuurzagen, muziek. 

Plannen zijn in bewerking om in de groote 
vacantie jeugdkampen te houden, waar 
kinderen uit groote steden het genot kunnen 
smaken van enkele weken in de vrije natuur 
en kinderen van buiten de kameraadschap 
van hun stads-kampgenooten kunnen ge
nieten. 

Geschikte persqnen, die bij <lit jeugdwerk 
met hun tijd en talenten kunnen assisteeren, 
worden gezocht. Wellicht is er iemand, die 
dit leest, en veel vrijen tijd tot zijn of haar 
beschikking heeft, die meent hierin een 
gelegenheid te zien zich nuttig te maken 
voor de belangen van het opkomend geslacht. 

Ook wordt uitgezien naar terreinen (in de 
stad voor sport, en buiten voor het kam
peeren). Moch ten lezers van de Strijdkreet 
in dezen met raad of daad (of beide) kunnen 
helpen, dan zal <lit zeer welkom zijn. 

Brieven, boeken voor de bibliotheken, 
spelen of sportartikelen kan men zenden aan 
officieren van eigen woonplaats of richten 
aan: 

De Interr:ationale Jeugdbeweging 
,,De Toortsdragers" 

Javastraat 16 - Bandoeng, Java. 

BIDDEN HELPT. 

Wat een Noordpoolreiziger beleefde. 

Frithof Nansen, de dappere pool
reiziger, ondernam eens op een dag een 
tocht in een roeiboot. Onder degenen, 
die hem vergezelden, bevonden zich 
verschillende Noren, onverschrokken 
mannen en twee Lappen, die zich 
vanaf hun kinderjaren tusschen ijs en 
sneeuw thuis gevoelden en tevens 
ijverige Christenen waren. Als hun 
kostbaarste bezit droegen zij hun 
Nieuw Testamentje mee, vertaald in 
hun eigen taal en trouw lazen zij hier 
elken dag in. 

In de grootste gevaren, in de 
hevigste sneeuwstormen en op de 
woeste zeeen, was hun grootste zorg 
het kleine boek niet te ver liezen. 

Nu gebeurde het op zekeren dag, 
dat de boot door het ijs werd terug
gedreven en zij op een groote drijvende 
ijsschots terecht kwamen, die hen dus 
uit het water op hief. De boot kon 
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niet meer los komen, door de koude 
vroor het schip vast en de bemanning 
der kleine boot was in groot gevaar 
naar volle zee af te drijven, waar men 
hopeloos verloren zou z:ijn. 

Nansen en zijn dappere metgezel 
kapitein Sverdrup, verlieten de boot en 
vroegen zich angstig af, wat verder 
gebeuren zou. De bemanning volgde 
hen, doch opeens bemerkte Nansen, 
dat de Lappen ontbraken. Hij keerde 
terug naar de boot. Onder het zeildoek 
vond hij hen, gebogen over hun Nieuw 
Testament, hun nood tot God 
brengend. Stil tot in het diepst van 
zijn ziel bewogen, keerde Nansen naar 
zijn metgezellen terug. Een poos later 
stak een sterke wind op, die dreigde 
de ijsschots in open zee te stuwen, 
waar de boot verbrijzeld zou worden. 
,,Maar'', vertelt kapitein Sverdrup, ,,op 
het oogenblik, toen het gevaar het 
grootst was, werd de gansche ijs
schots met boot en al als door een 
onzichtbare Hand op het strand 
geschoven - wij waren gered ! " 

AA EEH LIHT 
In een der Londensche ziekenhuizen werd 

een jonge dokter eens aangesteld als assis
tent. Hij stelde heel veel belang in een der 
patienten, een arm meisje van tien jaar, dat 
een zeer pijnlijke ziekte had. 

Katie lag iederen <lag in haar bed en had 
niets te dcen, dat haar kon helpen haar pijn 
te vergeten. Op zekeren dag zag de dokter, 
dat ze probeerde een pop te maken van haar 
vinger en dat ze er tegen praatte. Weldra 
verveelde haar <lit echter, en met een loome 
zucht, zonk ze terug in haar kussen. 

Dien middag, teen de dokter een winkel 
passeerde, zag hij voor het raam een mooi 
licht-rose lint hangen. Hij dacht : ,,Dat is 
net iets voor Katie ! " en kocht het voor haar. 

Teen hij haar het lint gaf, was ze heel 
verrast en kon ze 'hem bijna niet bedanken. 
Ze ontrolde het mooie zachte, glanzige lint 
en haar oogen straalden van vreugde en 
teen ze haar vriend aankeek, stonden er 
tranen in. Ze had in haar leven heel weinig 
liefde en vriendelijk:heid ondervonden en 
dit kleine presentje maakte haar, o, zoo rijk 
en gelukkig. De verpleegster vertelde later 
aan den dokter, dat het kind den heelen dag 
met het lint speelde. Ze wend het om baar 
hoofd en speelde, dat ze een prinses of een 
fee was. Ze hield het in haar hand, als ze 
sliep of legde het, opgevouwen in een 
papiertje ender baar kussen. 

Eenige maanden geleden zagen de dokters, 
dat het noodig was om Katie te opereeren. 
Twee van de kr.apste dokters zouden bet· 
doen, want het was een heel gevaarlijke 
operatie. Toen Katie in de operatie-zaal 
gebracht werd, waar de beide dokters waren, 
riep ze om den jongen assistent, die baar 
die vriendelijkheid had bewezen. ,,Hij is de 

eenige vriend, <lien ik heh," snikte ze. De 
jonge dokter werd gehaald en hij hield een 
van de handjes van het kind vast, terwijl 
ze in het andere handje haar rose lint hield. 

Gedurende de operatie viel het uit baar 
hand, maar zoodra ze bijkwam keek ze haar 
vriend aan en fluisterde : ,,Mijn lint ! " Hij 
gaf het 'haar, terwijl de dokters en zusters 
er ernstig en stil bij stonden. 

De operatie was niet geslaagd. Katie 
glimlachte haar vriend blij toe en terwijl ze 
het verbleekte lint met haar handje om
klemde, sliep ze voor altijd in. 

Wij weten nooit, wat een kleine liefdedaad 
of vriendelijkheid onzerzijds kan beteekenen 
in het leven van anderen. En we weten ook 
nooit, hoeveel kwaad we doen, door die 
vriendelijke daden achterwege te laten. 

MALANG I. 

Na een gezegende Jongeliedenweek, waar
in vijf Korpskadetten en acht Jong-soldaten 
werden ingezegend, hadden wij tot slot op 
Zondag 30 Januari de ~nziegening van 3 
plaatselijk officieren. Velen waren opgeko
men om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Onze makkers getuigden van hun groote 
liefde tot God en waren blij de kans te 
krijgen als plaatselijk-officier te mogen 
arbeiden in het Leger des Hells. Na de 
plechtige inzegening, zongen zij geknield 
ender de oude Legervlag : 

Voor eeuwig wil ik dienen ; 

Ik vraag geen roem, noch eer ; 

Mijn loon zij : kostb're zielen 

Gewonnen voor den Heer ! 

Zr. B.V. 

BOEKENVOORZIENING 
JAVASTRAAT16 BAN DO ENG 

W ij z lJ n r u i m g e s o r t e e r d i n 
KINDERBOEKEN, zeer varieerende prijzen. 
Goede boeken voor oud en jong. 

OOK IN BIJBELS EN TEKSTEN RUIME KEUZE. 

VISSER - BANDOENG 
' 
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