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WANNEER God den men
schenkinderen iets wil 
leeren, dat hun nut is 
voor tijd en eeuwigheid, 
geeft Hij hun deze les 

meestal in de school des !evens zelf. 
Hij brengt hen niet op een ,,hoogen 
berg" alleen, doch plaatst hen midden 
in het alledaagsche leven met zijn 
moeizamen arbeid en daar wordt op 
duidelijke, onmiskenbare wijze het 
onderwijs gegeven. 

In bovenstaand bijbelgedeelte lezen 
wij, hoe de profeet J eremia door God 
geleid wordt in het pottenhakkershuis 
en terwijl hij toeziet, hoe de vaardige 
handen van den pottenbakker, den 
vormloozen klomp leem verwerken tot 
een vat, leert hij zijn lessen. 

Allereerst de les van geduld. Er 
staat zoo eenvoudig over den p~tten
bakker : ,,Het vat, dat hij maakte 
werd verdorven". Veel moeite, arbeid 
en kostbare tijd had hij reeds besteed 
om het leem te vormen tot een goed 
vat, <loch alle werk was tevergeefsch 
geweest - het vat werd verdorven. 
De pottenbakker stelde echter het 
materiaal zeer op prijs en rret 1iP-l!d,,. 
en geduld begon hij opnieuw, maakte 
een ander vat uit hetzelfde leem -
,,zooals het recht was in de oogen des 
pottenbakkers.'' 

Ongetwijf eld heeft hij met vreugde 
de vrucht van zijn werk gadegeslagen 
en dit nieuwe vat een goed plaatsje 
gogeven in zijn huis of zijn verkoop
plaats, omdat meerdere arbeid en 
bijzond<>-,,.e zorg waren besteed om 
11~+. qt ,,ter eere" te maken. 

·t. alleen de les van geduld 
... ~ .n Jei._mia in het huis van den 
pottenbakker, ook de les van waar
achtige barmhartigheid wordt hem 
daar onderwezen. Ontstemd door de 
vergeefsche moeite had de potten-

hij maakte een werk op de schijven ; 

bakker het verdorven vat van zich 
kunnen werpen bij den afval, om 
straks wellicht vertreden te worden, 
maar neen, hij geeft het leem een 
nieuwe kans en ofschoon het vat niet 
den vorm krijgt, dien de pottenbak
ker het 't eerst had toegedacht, zoo 
werd het toch ,,recht" in de oogen van 
zijn maker, een nuttig voorwerp, dat 
in deze wereld een nuttige plaats 
innam. 

Nadat Jeremia met onafgebroken 
aandacht den pottenbakker had gade
geslagen, kwam Gods stem opnieuw 
tot hem en sprak hem over het volk 

,,Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den Heere, zeggende: 

Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik 
u Mijne woorden doen hooren. 

Zoo g.ing ik af in het huis des pottenbakkers ; en ziet, hij maakte een 

werk op de schijven ; 

En het vat, dat hij maakte, werd verdorven, a1s leem, in de hand 

des pottenbakkers ; toen maakte hij daarvan weder een antler vat, gelijk 

.als het recht was in de oogen des pottenbakkers te maken. 

Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende : Zal ik ulieden 

niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israels ? spreekt de 

Heere ; ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, ialzoo zijt gijlieden 

in Mijne hand, o huis Isnaels ! 

In een oogenblik za1 Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, 

dat 'Ik het zal uitrukken, en afbreken en verdoen ; 

Maar indien dat volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heh, zich van 

zijne boosheid bekeert, zoo z.aJ. Ik berouw hebben over het kwaad, dat 
~ het gedacht had te doen." 

Israel , dat door zijn goddeloosheid 
God getart en teleurgesteld had en 
belooft Hij J eremia, dat, evenals de 
pottenbakker deed met het leem, Hij 
Zijn volk een nieuwe kans wil geven 
en Zich met eindeloos geduld en 
erbarmen nog eens over hen zal 
ontfermen, op een voorwaarde, welke 
genoemd wordt in het 8ste vers. 

,,Indien <lat volk, over hetwelk 
Ik zulks gesproken heb, zich van 
zijne boosheid bekeert, zoo zal Ik 
berouw hebbert over het kwaad, 
dat Ik het gedacht had te doen." 

. . .... het vat, dat hij maakte, werd verdorven. 

Vinden wij ergens op deze aarde 
grootere barmhartigheid dan deze ? 
Met veel meer geduld en liefde dan 
de voor onzen geest geschilderde 
pottenbakker, is Hij, Die den mensch 
geformeerd heeft, bereid, het bedor
ven vat een nieuwe kans te geven en 
uit de brokstukken een nieuw vat te 
vormen, ,,zooals het recht is in de 
oogen des Pottenbakkers." 

De gansche bijbel is vol met voor
beelden, die ons de barmhartigheid en 
genade Gods doen zien. Roept niet 
David uit in den 38sten Psalm het 
vijfde vers : ,,Mijne ongerechtigheden 
gaan over mijn hoofd ; als een zware 
last zijn ze mij te zwaar geworden." 
Toch na den grootsten val maakte 
David de schoonste psalmen. 

Jeremia 18 : 1-8. 

DPnken wij aan Petrus. Uit den 
man, die den Heer verloochende, is de 
apostel Petrus geworden, die de 
leiding van de eerste Christengemeente 
op zich nemen kon. 

Doch ook om ons heen zien wij 
dezulken, wier leven door Gods ge
nade, nadat het door eigen of anderer 
hand werd verdorven, opnieuw op 
de schijven werd gelegd en die nu 
machtige getuigen zijn van Zijn liefde 

toen maakte hij daarvan weder een 
ander vat. 

en geduld. Hoe dikwijls verderft een 
menschenhand het vat, dat de Schep
per gemaakt heeft ! Onbarmhartig 
oordeelen, liefdeloos ingrijpen, zelf
zuchtig kiezen kunnen menigmaal 
reeds een kinderziel verderven, zoodat 
het jonge leven een vat ter oneere 
wordt. 

God heeft met ieder mensch een 
plan, doch hoe dikwijls worden deze 
plannen verijdeld, omdat de mensch 
zelf tegenwerkt ! 

,,Zal ook het leem tot zijn for
meerder zeggen: Wat maakt gij ?" 
vraagt de profeet J esaja, als iets wat 
ongehoord is. En toch - hoe menig
maal verzet ook zelfs de Christen zich 
nog tegen Gods wegen en zeggen wij, 
zooal niet door onze woorden dan toch 
door onze levenshouding : ,,Niet dien 
weg, Heer ! Niet z66 !" 

,,Maak mij een vat, 
g~schikt toi 's Meesters eer." 

··· ··········· ··· ··· ········ ···· ········ ········ 
Stil, stil zijn in Uw handen, 
Dan kunt Gij uit mij maken 
Een vat, Uw naam ter eer. 

In de Afrikaansche Strijdkreet stond 
kortgeleden een kleine treff ende ge
schiedenis uit het huis van een 
pottenbakker. Een onzer officieren 
was daar op bezoek en zag, hoe de 
eene pot na den anderen mooi en 
gaaf uit de hand van den werkman 
kwam. De bezoeker vroeg eenigszins 
verwonderd, of er nooit een pot 
mislukte en kreeg ten antwoord : 
,,Zelden, als ik mijn voorzorgsmaat
regel neem." Wat was het geval? 
Nadat de pottenbakker het vat den 
gewenschten vorm gegeven had, bond 
hij er een dunnen katoenen band om, 

- zoodat het vat niet ineen kon zakken 
en de pot in dien vorm kon drogen. 
Gebeurde dit niet tijdig, dan zakte 
alles in elkaar en was het vat ver
dorven. 

Ligt hierin niet een groote levens
les ? God heeft den mensch verkoren 
tot een verheven doel in dit leven, 
doch om dit te bereiken :inoeten soms 
banden gelegd worden, banden die 
knellen. En de mensch, met zijn vrijen 
wil, murrnureert en zegt : ,,N een, ook 
zonder die banden kan ik rechte paden 
bewandelen. ' ' 

Hoevelen, die deze regels lezen zijn 
innerlijk van God afgedwaald ! De 
eerste liefde tot Hem en Zijn dienst 
hebben zij verlaten om eigen wegen 
te gaan, doch in stille oogenblikken is 
daar heimwee naar vroegeren vrede, 
naar vroeger geluk. Dezulken willen 
wij met deze boodschap toeroepen : 
,,Keer weder tot God, stel de scherven 
van uw verdorven leven in handen 
van den Schepper en Hij zal ze maken 
tot een vat ,,dat recht is in de oogen 
van den Pottenbakker." 

C . B. 
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GETUIGEN-

A LS we door de genade van God 
er toe zijn gekomen Christus te 
kiezen tot Heer van ons leven, 

a1s we ons leven - gereinigd door 
Zijn verzoenend bloed - in Zijn 
handen he bben gelegd, is het de 
roeping van ons geheel veranderde 
leven te getuigen van onzen Redder. 

Dat getuigen is eisch der dank
baarheid ! 

Ieder zal gevoelen, dat deze dingen 
bij elkaar behooren. W aar het eerste 
wel aanwezig is, maar het andere 
ontbreekt, daar moet de een of andere 
storing zijn in de normale ontwikke
ling van ons geestelijk leven. 

Behalve dat we moeten getuigen, is 
het ook ons onwaardeerbaar voor
recht. 

Indien ik door dit artikel jonge 
menschen bereik, die in den laatsten 
tijd misschien voor de gezegende 
Christus-keuze werden geplaatst, en 
die deze goede keuze gedaan hebben, 
dan bid ik voor hen van God, dat ze 
ook den moed zullen hebben om te 
getuigen. Jaren geleden heh ik in mijn 
eigen jonge leven ervaren, hoe men
schenvrees een kloek getuigen kan 
bemoeilijken ; maar ook een andere 
ervaring is daarna mijn deel geworden, 
namelijk deze, dat God moed schenkt, 
als het van Hem wordt begeerd ! 

Een dezer dagen ontmoette ik een 
jongeman, die weldra zal moeten 
opkomen om zijn dienstplicht te ver
vullen. Ik heb hem den raad gegeven 
kleur te bekennen voor zijn Reiland. 

EEN EISCH ! 
Ik herinnerde hem aan het wit en het 
rood. Aan het wit van een leven, dat 
de zonde haat en in God zijn blijd
schap vindt. ,,Laat uw kleederen te 
allen tijde wit zijn,'' heeft de Prediker 
gezegd. En aan het rood van de een
voudige, duidelijke belijdenis aangaan
de den grondslag der zaligheid, het 
bloed der verzoening. Met oogen, die 
een belofte inhielden, luisterde deze 
jongeman. Sterke God hem en ande
ren, als ze den strijd ingaan ! Want 
getuigen vo.or Christus, die Heer is 
over allen, die Hem toebehooren, voert 
in den strijd. 

Onlangs kreeg ik iets onder de 
oogen, dat een mooi voorbeeld is in 
dit verband. Het was een mededeeling 
over Jacob Brainerd Taylor. 

Taylor was op reis in Amerika. Bij 
een drinkbak, aan den openbaren weg 
geplaatst, liet hij zijn paard drinken. 
Een andere, nog jonge man, deed 
hetzelfde met zijn ros. Terwijl de 
dorstige rijdieren zich te goed deden, 
wendde Taylor zich tot den onbekende 
met de hartelijke woorden : ,,Ik hoop, 
<lat u den Heere Jezus liefhebt. Als 
het niet zoo is, dan wil ik Hem als 
den besten Vriend bij u aanbevelen. 

Zoek Hem toch met uw geheele 
hart ! " V erder we rd er geen woord 
meer gewisseld en beide reizigers 
gingen elk huns weegs. 

Taylor had, naar den raad van den 
wijzen Prediker, zijn brood op het 
water uitgeworpen; Dit zaad Gods zou 
rijk vrucht dragen. Want het sobere 

WEL VERDIENDE RUST 
NA TOEGEWIJDEN ARBEID. 

Twee onzer officieren treden uit den actieven dienst. 

MAJOOR G. HALLMAN. 

I -

M AJOOR G. Hallman verliet op 28 
November 1908 de K weekschool in 

Stockholm, om reeds op 14 Januari 1909 in 
Java te arriveeren als zendelinge en met 
uitzondering van de laatste maanden, heeft 
zij haar geheele dier.stperiode als heilsofficier 
doorgebracht in dit land en haar besite 
kradhten gegeven voor zijn bevolking. 

Met groote toewijding heeft de Majoor 
overal gearbeid en behalve de liefde van 
hen, die aan haar zorg waren toevertrouwd 
ook de sympathie weten te winnen voor het 
Legerwerk in elke plaats, waar zij arbeidde. 

Haar arbeidsveld lag op zeer verschillen
de terreinen. In de eerste jaren was het 
meestal het werk in onze Meisjeshuizen, dat 
haar was toevertrouwd, <loch later heeft zij 
a1s hoofd-verpleegster gearbeid in het Oog
lijders-Hospitaal op Tjandi in Semarang en 
was zij de rechterhand van Lt. Kolonel Dr. 
Wille, in het grootsche werk daar door hem 
verricht. Het feit, dat zij verpleegster was, 
voerde haar weg naar de Lepra-kolonie te 
Poeloe si Tjanang, terwijl ze ook als direc
trice van het Leger-ziekenhuis in Soerabaja 
werkzaam was. In Djokja, als directrice van 
het kinderhuis voor Javaansche kinderen, 
is men haar nog niet vergeten. 

De laatste maanden vervulde de Majoor 
een aanstelling in haar eigen land, Zweden, 
en nu werd van het Internationaal Hoofd-

kwartier bericht ontvangen, dat zij officieel 
uit den actieven dienst is getreden en wij 
bidden, <lat God haar nog vele jaren van 
aangename rust, voor zooverre ,,rust" voor 
een heilsofficier, zelfs buiten actieven dienst, 
mogelijk is, toe ! 

MAJOOR GERRIT J. VEERENHUIS. 

ilVIajoor Veerenhuis, voor zoovelen in Ned. 
Indie een goede bekende, vertrok enkele 
maanden geleden naar Nederland, om na een 
zeer nuttige en gezegende loopbaan als 
heils-officier, een welverdiende rust te gaan 
genieten. 

Op 14 Mei 1902 kwam hij in de Kweek
school in Holland en na zijn bevordering tot 
Luitenant, was hij tot Juli 1913 als korps
officier in het eigen land werkzaam. Toen 
volgde overplaatsing naar Java, waarop hij 
spoedig in het huwelijk trad met Ensigne 
Wunder'nk. 

Tezamen vertrokken zij naar hun aanstel
ling: de Landbouw-kolonie te Kalawara, 
voor welken arbeid de Majoor als boeren
zoon uitermate geschikt was. Rijkelijk wer
den de Majoors in hun arbeid door God 
gezegend, de kolonisten zullen ,,vader en 
moeder Veerenhuis" zeker nooit vergeten, 
evenmin als zij de mannen, vrouwen en 
kinderen konden vergeten, die ze met liefde 
en zorg voorthielpen. 

woord uit het hart vond ~ een plaats 
in het hart van den onbekende, die 
in oprechte bekeering tot God kwarn 
en later als zendeling in Afrika ge
werkt heeft. Vele, vele zielen werden 
door dezen dienaar van Christus tot 
het kruis geleid. Later heeft deze 
zendeling opgemerkt, dat hij zoo sterk 
verlangd heeft om den man te leeren 
kennen, die a.an den drinkbak zoo 
hartelijk van zijn Reiland getuigd 
had. 

,,Ik ben eerst gewaar geworden," zoo 
heeft hij geschreven, ,, wie hij was, 
toen mij een boekj e toegezon9-en 
werd, waarin naast het titelblad een 
portret was geplaatst, dat ik dadelijk 
herkende als het beeld van den 
,,Andreas,'' aan wien ik naast God 
mijn behoud te danken had." 

Getuigen voor den Meester in den 
hemel vergt naast de lief de tot Hem, 
die met Zijn bloed voor ons betaalde, 
ook oplettendheid. We moeten wak
ker zijn. En wakker kunnen we alleen 
zijn, als we een wakend en biddend 
hart hebben. Wie zonder gebed meent 
te kunnen getuigen, die spreekt mis
schien wel veel woorden, maar de 
kracht ontbreekt eraan. Wie denkt 
zonder waken een getuige te kunnen 
zijn, die laat de gepaste gelegenheid 
menigmaal voorbijgaan. Onze levens
houding zij daarom een wakende, een 
biddende, een wakkere. 

Wat zijn we voor de menschen, met 
wie we in aanraking komen ? Andere 
kringen dan de ons bekende treden 
we binnen ? Hebben we dan een 
woord voor de zielen ? 

En vergeten we toch nooit het 
woord van onzen Meester : ,,Ik zeg u, 
een iegelijk die Mij belijden zal voor 
de menschen, dien zal ook de Zoon 
des menschen belijden voor de 
engelen Gods." 

J. T. 

Hu.:n arbeid op de kolonie werd onder
broken door een periode in het tehuis voor 
Land- en Zeemacht te Soerabaja. Voor de 
jongens, die 1in die dagen het tehuis bezochten 
zijn ze ,,alles" geweest en ook voor ons Leger 
heeflf; hun werken aldaar gezegend'e gevolgen 
gehad. Envoy Minderhoud, pas naar Europa 
teruggekeerd en Adjudant Ramaker, zijn 
vruchten van hun arbeid. 

Na hun le en 2e Europeesch verlof ging het 
terug naar Kalawara, eerst voor de Kolonie, 
later voor korten tijd als Divisie-officier voor 
Midden-Celebes. Een zeer groot offer moesten 
onze mak.kers brengen, rtoen God hu.n eenigst 
kind tot Zich nam, doch als ware Christenen 
hebben zij daarna met nog meerdere liefde 
anderen gediend. 

Een aanstelling op Java was hun toegewe
zen in Augustus 1933 als beheerders van 
Boegangan, doch Gods gedachten zijn niet 
altijd onze gedachten. Hij had andere plannen. 
Op weg naar Java riep Hij mevrouw Veeren
huis Thuis, en eenzaam kwam de Majoor in 
Soerabaja aan. 

Enkele jaren bracht de Majoor nu nog 
door in de Werkcenrtrale te Bandoeng, waar 
zijn geduld met de jongens en zijn voorbeeld 
als Christen menigeen tot grooten zegen 
waren. Zijn blijmoediig getuigenis, ook als 
soldaat van korps iBandoeng I, was velen een 
aansporing tot volgen in het voetspoor van 
toewijding van dezen veteraan. 

God zegene den Majoor ! 

(vervolg van kol. 4.) 

over mocht doen, dan koos ik precies het
zelfde, want nog immer is mijn ervaring : 
Gods weg is de beste - altijd " 

Het bruine boekje werd dichtgeslagen, 
even was het stil, er was veel te denken, 
toen werd afscheid genomen. God zegene 
mevrouw Scheffer en spare haar nog lang 
voor haar man en ons Leger, want zij is een 
biddende kracht. 

0, Vader, geef in angst en plagen 
De krachten, die het hart behoeft, 
Dat al zijn zwakheid heeft beproeft, 
Om in den nood zichzelf te schragen. 
0, red bet, steun het in gevaren, 
Vervul, regeer het, drijf bet aan, 
Ontruk het aan zijn eigen waan 
En wil het voor zich zelf bewaren. 

Bilderdijk. 

NOVEMBER 1938 

VIJFTIG JAAR 
H EILSOFFICIER 

Mevrouw Majoor Scheffer-Kent. 

V IJFTIG jaar heilsofficier ! Zeker zou 

een dik boek hierover te schrijven 
zijn, doch bij een interview met deze lieve 
veterane, kwam alleen een veel gebruikt, 
bruin notitie-boekje te voorschijn ! Aan de 
hand van enkele data werd toen in allen 
eenvoud verteld. 

Op 15 jarigen leeftijd werd mevrouw 
Scheffer bekeerd door middel van een 
openluchtsamenkomst in haar dorp in Enge
land. Dadelijk nam de Legergeest zoo vol
komen beslag van haar hart, dat zij den tijd 
bijna niet kon afwachten tot ze zich geheel 
kon geven en reeds op 18-jarigen leeftijd 
vertrok ze om als Kadet in dienst te treden. 

Geen lange Kweekschool-cursus volgde, 
doch destijds had men depots, d.w.z. een 
groep kadetten werd naar een stad gezonden 
om h,.t werk te openen. Na enkele weken of 
maanden vertrokken ze en lieten een funda
ment achter, wiaarop een daarvoor aange
steld officier, kon voort bouwen. In drie 
van zulke depots arbeidde kadet Kent, toen 
ging ze als Kapiteine zelf in bevel van een 
korps. Wat dat in die eerste dagen van het 
Leger des Heils beteekende, weten alleen 
ingewijden. Groote zegen was echter haar 
deel. Op 16 Mei 1890, zegt het kleine boekje, 
kwam de vraag, of zij bereid was voor een 
aanstelling in Holland. Dat was feitelijk 7..en
dingswerk, weg uit eigen land, en het was 
nog erg moeilijk in ons vaderland in die 
dagen, doch Gods hand was in alles en dit 
was een voorbereiding voor wat later zou 
komen. Tien jaar lang ging het van korps 
tot korps, van het Noorden naar het Zuiden, 
van Oost naar West. Vervolging, armoede, 
mishandeling, smaad, alles moest de jonge 
Kapiteine verdragen, doch God stond haar 
bij. ,,In een korps hebben ze mij bijna ver
dronken. Men wilde daar geen vrouwelijke 
officieren hebben en op zekeren, donkeren 
avond op weg naar huis zijnde, was juist de 
brug open en de joelende schare spotters 
drong steeds dichter aan en hun bedoelingen 
waren maar al te duidelijk, doch God heeft 
ons geholpen." Wat een gebed, wat een 
moed achter die eenvoudige woorden ! 

Toen kwam een groote verandering in 
haar !even en gaf God haar een krachtigen 
steun naast zich. Zij trad in het huwelijk 
met nu Majoor Scheffer. Tezamen ging het 
naar Belgie, waar een aanstelling in het 
maatschappelijk werk wachtte. Na twee jaar 
kwam de roepstem voor het zendingsveld. 
En blijmoedig werd gevolgd. 

Als Majoor en mevrouw Scheffer daar 
over beginnen - wordt d~ Strijdkreet te 
klein. Zes jaar lang rustte allerlei werk op 
hun schouders, arm was het, zeer arm en 
eenzaam dikwijls. Dan volgde de overname 
van de Lepra-kolonie Pelantoengan van de 
militairen, weer later het openen van Koen
doer, in de rimboe met tientallen zwaar 
zieke, afzichtelijke lepra-lijders, geen antler 
water dan uit de Moesi - die gebruikt werd 
voor allcs. Hoe moest worden gebeden, ge
werkt, gestreden, doch in alles was God 
nabij en stap voor stap ging het voorwaarts. 
En nu, buiten actieven dienst, tezamen in 
een kleine woning in Bandoeng, straalde het 
aangezicbt nog van vreugde over Gods lei
dingen, ook - dien onbegrepen weg van bet 
heengaan van den eenigen zoon. ,,Heeft U 
nog een persoonlijk woord voor de lezers 
van de Strijdkreet ?'', vroeg de redactrice. 
,,Ja". was bet antwoord, zcg dit: ,,Ik dank 
God voor alles en als ik mijn leven nog eens 

(kol. 3 onderaan). 
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DE CHEF .. SECRETARIS EN MEVR: RIDSDEL LEIDEN 
DE JUBILEUM .. SAMENKOMST VAN 

MAJOOR EN MEVR. ROSENLUND TE SEMARANG I. 

In de zaal van het Leger des Hells aan 
de Tjitaroemlaan werd de dag herdacht, 
waarop Majoor en mevrouw Rosenlund 25 
jaar geleden hun loopbaan als officier van 
het Leger des Heils begonnen. Deze samen
komst stond onder leiding van den Chef
Secretaris en mevrouw Ridsdel, wat wij een 
groot voorrecht achtten. 

De zaal was geheel gevuld met belang
stellenden, . toen. -0m 7 uur de beide jubila
rissen, on~er het spelen van het Zendings
lied, het platform betraden. Vele brieven en 
telegrammen van gelukwensch waren bin
nengekomen, waaronder ook een telegram 
van Kolonel Beekhuis,_ die juist van zijn 
tournee in Midden-Celebes was terugge
keerd. 

Mevrouw Ridsdel opende de rij der spre
kers en schetste mevrouw Rosenlund als een 
goed en ijverig officier, die haar man dap
pex terzijde staat in zijn axbeid. Als persoon
lijk vriend sprak daarna Majoor Wikdal. 
Deze memoreerde den tijd, dat hij met de 
Majoors Rosenlund samen werkte in Mid
den-Celebes en vertelde van den mooien 
arbeid, dien zij daar voor God en de Torad
ja's hadden verricht. 

Mevr. Adjudant Mepham, wenschte namens 
de officieren van Midden-Java de Majoors 
geluk met hun jubileum en sprak eveneens 

van de taak, die door hen als pioniers in het 
Bora-district en in Manado was verricht. 

De toespraken werden afgewisseld door 
nummers van het fluitorkest van de jongens 
van Boegangan en het muz1ekkorps van 
Semarang I, terwijl ook ,,de zangvogeltjes'" 
van het Ooglijders-hospitaal en de zangbri
gade eenige liederen ten gehoore brachten. 

Lt. Kolonel Ridsdel spelde de jubilarissen 
de medaille voor 25-jarigen dienst op de 
borst, waarna hij in gevoelvolle en zeer aan
moedigende woorden sprak, die verkondig
den : ,,Trouw aan God en trouw aan de 
Orders en Reglementen van het Leger des 
Heils." 

Mevrouw Rosenlund sprak over het feit, 
hoe zij God gevonden had reeds in haar 
jeugd en Hem haar gansche leven gewijd 
had in dienst van het Leger. De Majoor 
sloot de rij der sprekers en dankte voor al 
de belangstelling en hartelijke woorden tot 
hen beiden gesproken. Als slot gaf hij zijn 
persoonlijk getuigenis, waarin hij naar voren 
bracht zeker te zijn van zijn roeping ook 
voor de toekomst. De samenkomst werd 
beeindigd met het zingen van de zegenbede. 
In alles werd God gedankt voor het leven 
van de Majoors in dit J.and. Als ,,tractatie" 
werd aan het slot een film vertoond, opge
nomen te ,,Krengseng" bij het bezoek van 
den Majoor aan het korps aldaru::. 

EEN NIEUWE LEGERZAAL GEOPEND TE TOEREN. 

Op Zondag 25 September was het voor 
officieren en makkers van Toeren en den 
buitenpost Toempang een groote dag ! Wij 
hadden n.1. bezoek van Brigadier Stewart, 
die uit Bandoeng was overgekQIIllen om onze 
nieuwe zaal te openen. Hiervoor was zeer 
groote belangstelling, zoowel van Euro
peesche als inheem.sche zijde. Ongeveer 
225 :personen waren aanwezig, waaronder 
wij opmerkten de pl.-commandant van de 
Veldpolitie met mevrO'llw Van Zwet, de 
gouver:ruements-arts en mevr. Teng, alsook 
de dokter van ons ziekenhuis met mevrouw 
Oey. 

De aanvang van de samenkomst waJ 
gesteld op 9.30 uur, doch reeds om 8 uur 
was de zaal bijna gevuld. Na haar inleidend 
woord ging de Brigadier dadelijk over tot 
de inzegening van 33 soldaten, aanname van 
5 rekruten en opdracht van 4 kinderen. Het 
was een zeer plechtig moment, toen de 
soldaten onder onze geliefde vlag werden 
ingezegend. Het maakte diepen indruk op 
de aanwezigen. Na de inzegening hield de 
Brigadier een korte bijbeltoespraak, waarnaar 

WAAROM IK UNIFORM DRAAG. 

Een getuigen.is. 

Omdat ik uit oviertuiging heilssoldaat 
geworden ben en daarmede de verplichting 
op mij genomen heh, om zooveel als in mijn 
vermogen is uniform te dragen. 

Uniform dragen helpt mij in mijn persoon
lijken strijd tegen de zonde. De gedachte, 
,,de menschen kennen mij als heilssoldaat", 
doet mij voorzichtig wandelen en doet mij 
de verantwoordelijkheid gevoelen, welke ik 
als heilssoldaat op mij heh genomen, om 
overal en ten allen tijde voor den naam en 
de zaak des Heeren uit te komen. 

'Door mijn uniform word ik er voortdurend 
en op onmiskenbare wijze aan herinnerd, 

met grooten ernst geh.tisterd werd. Toen 
de uitnoodiging begon kwamen velen naar 
voren om een nieuwe toewijding te maken. 
Wij zien terug op dezen gezegenden dag 
met dankbaavheid aan God. Moge Hij ons 
helpen nog vele zielen voor Hem te winnen 
in Toeren ! Wij danken de Brigadier voor 
haar bezoek ! 

Op Dinsdag 4 October hadden wij het 
voorrecht Majoor Barbier in ons midden te 
hebben voor de avon!dsamenkomst. Een 
flinke schare European.en en inheemschen 
uit Toeren was bijeen. Er was een fijne 
geest en de menschen waren toegankelijk 
voor wat gesproken werd. De Majoor sprak 
naar aanleiding van de geschiedenis van den 
blinde en wees er op, hoe wij alles moeten 
losmaken, wait ons bindt, opdat wjj tot Jezus 
kurunen. komen. Aan het slot van de samen
komst mochten wij de vreugde smaken velen 
te zii.en neerknielen, waaronder 5 menschen 
waren, die voor het eerst hun knieen voor 
Jezus bogen. Wij danken God voor de 
wonderbaar gezegende samenkomst. 

Kapitein S. Baasto. 

welk standpunt ik als hellssoldaat vrijwillig 
heh ingenomen. 

Ik draag. dus mijn uniform, omdat de 
Orders en Reglementen van het Leger, waar
toe ik door Gods genade behoor, mij dit 
voorschrijven, miaar meer nog, omdat ik er 
van overtuigd hen en mijn ervaring mijn 
overtuiging heeft gestaafd, ·dat 't dragen van 
uniform, mij meer kansen geeft om een 
zegen te zijn voor anderen en daardoor zelf 
gezegend te worden ; meerdere kansen, dan 
wanneer ik mij in mijn kleeding in niets zou 
onderscheiden van de wereld, {)fschoon ik er 
van overtuigd hen, dat ook zonder het dra
gen van uniform, mijne verplichting en ver
antwoordelijkheid inzake mijn eens gedane 
belofte, onverminderd van kracht blijven. 

Zr. L. Jordaan. 

EEN DUBBEL JUBILEUM. 

Majoo1· en mevr. Rosenlund herdenkeni den 
dag, waarop zij 25 jaar geleden hun loophaan 
als heilsofficier begonnen. 

Majoor Rosenlund heeft zijn geheele loop
baan als officier van het Leger des Heils in 
Ned. Indie doorgebracht, met uitzondering 
van enkele maanden na zijn tweede Euro
peesch verlof, toen hij een tijdelijke aan
stelling in zijn geboorteland, FINLAND, 
bekleedde. 

Zooals het meestal gaat met ongehuwde, 
mannelijke heilsofficieren, die op Java arri
veeren, werd ook de Majoor telkenmale 
uitgekozen voor .,Bijzonder werk", wat be
teekende het collecteeren op de bu.itenbezit
tingen en ondernemingen ten bate van onzen 
arbeid. Van deze taak .heeft de Majoor zich 
op waardige en verdienstelijke wijze gekWe
ten. Korpswerk, arbeid onder de militairen 
in verschillende tehuizen, werd hem foever
trouwd, doch als de Majoor vertelt over zijn 
levenservaringen, neemt de arbeid in Cele
bes wel de grootste plaats in. 

Eerst op de Kalawara-kolonie, daarna in 

Koelawi mocht hij mooi zendingswerk ver
richten. Na zijn verlof, teruggekeerd met een 
dappere levensgezellin, werd hij aangesteld 
voor Bora en in de vorige Strijdkreet mochten 
wij omtrent zijn ervaringen aldaar lezen. De 
aangeboren gave voor het leeren van talen is 
den Majoor tot een groote hulp geweest en 
met veel succes leerde hij de moeilijke Tora
djatalen ; door zijn kennis heeft hij ook voor 
anderen daardoor een groote hulp kunnen 
zijn. 

In 1931 werden Majoor en mevrouw Rosen
lund naar de Minahassa gezonden, om het 
Legerwerk te beginnen. Zij hebben daar 
getrouw en met veel liefde gearbeid en een 
goed fu.ndament gelegd, waarop nu verder 
gebouwd wordt door anderen. Vele zielen 
mochten ze zien komen tot Jezus en ver
schillende posten openen. Daarna werd den 
Majoor het bevel over de Kweekschool opge
dragen en was hem de grocte verantwoorde
lijkheid toevertrouwd, de jonge menschen te 
vormen tot bruikbare nuttige hellsofficieren. 
Momenteel is de Majoor de Divisie-officier 
voor Midden-Java, een rijk arbeidsveld met 
ruime kansen, die ruj weet aan te pakken. 

Mevrouw Rosenlund was vanaf 1913-1922 
in haar eigen land als Heilsofficier werkzaam. 

Na haar huwelijk vergezelde zij haar man 
bij zijn terugkeer naar Java en heeft zich 
sindsdien een ware zendelinge getoond, die 
zich weet aan te passen en steeds als een 
trouwe hulp en steun naast den Majoor heeft 
gestaan in zijn arbeid, terwijl zij tevens haar 
taak als moeder voor haar twee jongens met 
vreugde en toewij ding vervult. 

God zegene Majoor en mevrouw Rosenlund 
en geve hun de vreugde nog vele jaren voor 
Hem te mogen arbeiden ! 

4G IEILIEZIE1'f IE1'T 4G IEIH 4D 4D lklD ., 
DE BOODSCHAP VAN DEN LEGERZANG. 

Uit een brief. 

In 1931 was ik te App. met verlof. Mijn 
vader leefde toen nog, was 84 jaar. De oude 
baas kwam op hoogen leeftijd tot den Heer. 
En nu verte1de hij mij dan, dat ruj zoo gaarne 
luisterde naar het zingen van de heilssolda
ten. Een groepje kwam daarvoor (voor den 
straatzang. Red.) over uit Delfzijl. En dat 
vader goed had geluisterd, bleek toen hij 
me even (en zuiver nog) voorzong het koor: 
,,Jezus van Nazareth gaat voorbij". Vroeger, 
in zijn blindheid een vijand, nu een vriend." 

Geho-0rd op reis door de :redactrice. 

Een drukke morgen in een der poliklinie
ken in Soerabaja. Tientallen patient.en wach
ten. Daar komt een Chineesche heer binnen 
en telt langzaam 6 briefjes van f 10.- neer 
op de tafel. ,,Voor obat" zegt hij tot de 
,,zuster", die hem verwonderd aanziet. ,,Ik 
verkoop geen obat", is het antwoord. ,,Neen, 
zoo bedoel ik het niet. Dit geld is om ,,obat" 
te koopen voor de armen. God is goed voor 
mij geweest en uit dankbaarheid breng ik 
nu iets van het mijne voor hen, die het min
der hebben", antwoordt de heer haar i~ het 
Maleisch. ,,'t Was een morgen van veel ont
moediging en moeite geweest, doch deze 
lichtstraal door God gezonden, maakte de dag 
tot een zonne-dag", vertelde de zuster met 
ontroering in de stem. ,,Wij hebben een God 
van verrassingen." 

Bij de korps-inspectie op een Lepra-kolonie. 

De ,,Rol voor plaatselijk-officieren" moet 
gecontroleerd worden. De vertegenwoordig
ster van het Hoofdkwartier, ziet hierin tege
lijk een gelegenheid tot geestelijk contact. 
In de kamer van den Sergeant-majoor, die 
te ziek is om naar de zaal te gaan, worden 
allen tezamen geroepen. Diep ontroerend is 
het ze te zien komen, strompelend, met ver
bonden voeten ; een moest zelfs gedragen op 
den rug van een antler ! Op een na kunnen 
allen komen (die eene werd later bezocht) 
en toen. werd de rol afgeroepen. De door 
lepra verminkte handen worden in ,,saluut" 
opgeheven, het gezicht stralend, als straks 
het werkschrift van allen wordt afgeteekend 
en een ,;pluimpje" gegeven wordt voor ge
trouw huisbezoek, of andere diensten voor 
den grooten Meester. Dan volgt een oogen
blik van toewijding en ibiddend klinkt het : 
,,Soenggoeh saja menjerahkan hati, djiwa 
dan badan". Nu draagt de Majoor allen op 
aan God in het gebed en met een blij 
,,Halleluja" en spontaan saluut gaan allen 
huns weegs. 

Blijdscbap. 

De Societeitzaal in M. Bijna is een drukke 
<lag ten einde. Een Oogstfeest-ba:laar met 
;keurige tenten, groenten en fruituitstalling, 
attracties voor klein en groot - waar ech;ter 
niet veel van over is, als de laatste koopers 
nog wat ronddrentelen. De jeugd wordt 
rumoerig : we gaan sluiten. Doch ju.ist dan 
komen no.g enkele hooge bezoekers om aan 
de tafel met erwtensoep en hutspot heel 
eenvoudig aan te zitten. Hoe dat rumoerige 
volkje, dat stoeiend rond gaat loopen te 
kalmeeren? ,,Jongens, we gaan zingen" en 
spOi:'dig is een groote club jongelui, keurig 
op stemmen aan het zingen, dat het 't hart 
van de ouderen warm maakt. Onze Leger
koren als ,,canon", Maleisch en Hollandsch 
dooreen klinken op in de zaal. Een kring 
van volwassenen, aangestoken door het jeug
dig vuur van de zangers, sluit zich aan en als 
gezamenlijk een danklied wordt gezongen, is 
deze ,,zakelijke" dag, niet alleen een herin
nering aan stoffelijken zegen, doch tevens 
aan groote blijdschap, die jong en oud vindt 
in het dienen van God en den naaste. 

Het Evangelie overwint. 

Uit ,,De Indische Courant" van 10 Octo
ber j.l. 

,,Een medewerker uit Berlijn schrijft : 
,,Terwijl Dinsdag bij het vallen van den 
avond het Duitsche leger enkele uren lang 
door de Friedrichstrasze van Ber lijn trok 
en bij het Schlosz vele manschappen zw'ij
gend wachtten op hun beurt om op te 
rukken, galmden de groote klokken van den 
Dom te Berlijn, vlak bij het Schlosz, hun 
roep, hun boodschap van heil en genade uit, 
hoog boven deze dreigende voorbereidingen. 
Kerkklokken, die luidden en dreunende 
pantserwagens - welk een schril contrast ! 

En terwijl het doffe dreunen van het leger 
tot zelfs Ol!lder de hooge gewelven van den 
Dom bijwijlen nog hoorbaar was, hield het 
,,Duitsche Verbond van Jeugdbonden voor 
Ernstig Christendom" (Entschiedenis Chris
tentum) dien avond in die historische kerk 
van Berlijn zijn slotsamenkomst. 

Het thema vcor de geheele conferentie 
was de bijbeltekst: Jezus Christus, gisteren, 
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Als 
onderdeelen van dit eene thema werden 
gedurende vier dagen deze vier onderwerpen 
behandeld: ,,Jezus Christus als Helland, als 
Verlosser, als Heer en Koning, als Voleinder 
der wereld." 

Tot zoover nemen wij over. Het gansche 
artikel getuigt, hoe het Evangelie overwint 
en door niets in zijn levenbrengende macht 
gestuit kan worden, waarvoor ons harte 
dankt. 
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uDE VELDTOCHT DER LIEFDE" 

Een oproep van 
Generaal Evangeline Booth. 

Generaal Evangeline Booth rekent op de 
medewerking van alle heilssoldaten in ver
band met den Veldtocht der Liefde, welke 
zal aanvangen op 1 December 1938 en bij 
nader besluit zal eindigen op 30 Juni 1939. 

Het doel van deze Campagne is in groote 
trekken weergegeven in de hieronder ge
noemde motto's. Zij geven de bijzondere 
actie aan, welke door het Leger des Heils 
over de geheele wereld, gedurende de betrok
ken maand, gevoerd zal worden. 

IEDER 

CHRISTEN 

EEN 

ZIELEN~ 

WINNAAR 

OP TEN STRIJD. 

S TRIJDERS van den Heer der heeren, 
Die hier leeft voor de eeuwigheid, 

Jezus zal dra wederkeeren 
Vol van glans ea rns.jesteit ! 

Zie de dageraad reeds gloren 
Van de wederkomst van Hem, 

Wiens gericht heel de aard zal hooren, 
En zal siddren op Zijn stem. 

Maar terwijl Zijn licht ons harte 
Heeft met vrede en hoop vervult, 

fa de wereld nog in smarte 
En in duisternis gehuld. 

Onze taak is 't om dit duister 
Te doen wijken voor het licht 

Van des Heilands liefdeluister, 
W aarvoor nacht en zonde zwicht. 

Zie, hoe 't onweer dreigend nadert ! 
De oordeelsdag breekt weldra aan ; 

Voor Zijn rechterstoel vergaderd, 
Zullen alle volkren staan. 

't Vonnis wordt dan uitgesproken 
Onherroepelijk, voor altijd. 

Denk aan 't lot van d'armen zondaar, 
Dien die dag vindt onbereid. 

Laat ons heilig voor Hem leven, 
Aliijd voor Zijn komst bereid ! 

Door de liefde Gods gedreven, 
Aan 't ver loorne ons gewijd ! 

ONZE NIEUWE KADETTEN 
Het zal onzen lezers ongetwijfeld belang inboezemen enkele bijzonderheden te 

vernemen over de nieuwe bewoners van onze Kweekschool aan den Boengsoeweg te 
Bandoeng. 

De 32 voor dezen cursus tot nu toe aangenomen Kandidaten, vertegenwoordigen 
8 landaarden, terwijl zij tot op heden gebruik maakten van de volgende talen: Javaa.."'l.Sah, 
Maleisch, de Oma-en Moma-taal, (Midden-Celebes) Hollandsch, Sangireesch, Bataksch en 
Soendaneesch. De spreektaal in de Kweekschool zal zijn het Maleisch, dat door alien 
verstaan wordt. 

Natuurlijk ontvingen deze 32 jonge menschen een zeer verschill6nde opvoeding. 
Sommigen bezochten de Muloschool, anderen de gewone volksschool, schakelschool, ver-
volgschool, ambachtsschool, landbouwschool. · 

Tien van deze jonge makkers waren korpskadet, 29 waren als Jongeliedenwerkers 
in hun korps bezig om de jeugd voor Christus te winnen, 3 hunner waren plaatselijk 
officier van het korps voor volwassenen. 

Het komen naar de K weekschool, om opgeleid te worden voor het officiersschap 
in dienst van den Koning der koningen, heeft voor velen heel wat strijd beteekend. 
Tegenstand van familie en vrienden moest worden overwonnen. Sommigen moesten 
vervolging en haat verdragen, werden zelfs geslagen om den wille van hun keuze, 
doch moedig en vastberaden gingen zij den weg hun door God gewezen. 

Enkelen zijn als Christen grootgebracht, doch verschillende hunner werden vanuit 
het heidendom bekeerd en vrijwillig willen zij nu hun leven geven om anderen van 
het Licht te vertellen. 

Een jonge man had zich aangemeld voor het militaire leger, toen kwam de roepstem 
van God door allerlei omstandigheden tot hem : straks zal hij als officier van het leger 
des HEILS strijden. 

De dochter van een onzer inheemsche officieren volgt in het voetspoor van haar 
ouders en haar grootste wensch is een ,,zielenwinnaar'' te worden. 

De officieren, Brigadier en mevrouw Hiorth, mevrouw Majoor Poutiainen, Kapiteine 
Hattalaibessy en Luitenant Corputty, die voor de opleiding verantwoordelijk zullen zijn, 
krijgen een moeilijke en zeer verantwoordelijke taak. Geve God hun de genade deze 
jonge !evens te vormen, te verdiepen en gereed te maken voor nuttigen dienst in Zijn 
koninkrijk ! 

Deze groep jonge menschen verte
genwoordigt een gedeelte van de 200 
jongelui, die den Jongeliedendag te 
Bandoeng bijwoonden. In het midden 
ziet men Kolonel Beekhuis, die de 
bijeenkomsten leidde, alsook Adju
dante Brouwer, de Secretaresse voor 
bet Jongeliedenwerk, die de schikkin
gen voor dezen jeugddag in handen 
had. 

DECEMBER.- nBlijdschap, die al den volke wezen zal Itt 
December - Kerstmaand - en voor bet Leger des Heils beteekent dit : een maand 

Wllil 7..ang en vreugde, vooral vreugde brengen. Kerstliederen worden ingestudeerd en 
straks gezongen door jong en oud aan velerlei plaats. Het ligt in de bedoeling die 
kansen ditmaal meer dan ooit aan te grijpen, opcLat bet belangrijke dof)). van den 
grooten Veldtocht: de verkondiging van de liefde Gods - op duidelijke en beerlijke 
wijze zal worden geopenbaard. 

Een bijzondere poging zal in dit verh<and ook gedaan worden om de kinderen 
hierin te betrekken, in bet eigen huis, in de samenkomsten en vooral straks met het 
Kerstfeest. Dit Kerstfeest moet meer dan ooit tevoren gemaakt worden tot een feest 
voor de kinderen. 

JANUARI ,......., nDe Geest des Gebeds''. 
Aanvangend met den Halven Nacht van Gebed, zullen de eerste vier weken van 

1939 zooveel mogelijk gewijd zijn aian het onderwerp : bidden. Er zal zijn een ernstig 
naderen tot den troon der genade, om verdieping van het geestelijk leven bij Gods 
volk en de uitbreiding van Zijn koninkrijk. Waar noodig zal getracht worden ver.zoening 
tot stand te brengen, opdat een grootere geestelijke kracht in de wereld zal worden 
geopenbaard. 

FEBRUARJ - nDe Geest van Toewijding". 
Toewijding zal bet wacbtwoord zijn voor de tweede maand van het jaar. De groote 

gedacbten, waarvan zal worden uitgegaan zullen zijn : de beteekenis van gehoorzaamheid 
aan Gods wil ; een bij vernieuwing zich realiseeren, wat die wil beteekent voor ons 
en een volkomen overgave van zichzelf aan God, welke de voorwaarde is tot nuttig
heid in Zijn dienst. 

MAART - nDe Geest van Zelfopoffering". ... 
,,Zelfopoffering'' zal gedurende deze maand bet overheerscbende onderwerp zijn 

in de bijeenkomsten. Dit onderwerp zal tevens de gedachten hcenleiden tot de naderende 
lijdensweken en het groote offer van Christus voor de gansche wereld gebracbt. 

Tevens zal gedurende deze maand een bijzondere poging worden aangewend nieuwe 
kandidaten te winnen voor den Legeriarbeid, mannen en vrouwen, die uit liefde tot 
God, eigen betangen willen opofferen voor de zaak des Heeren. 

APRIL .- ,,Getuigen". 
De prediking van de blijde tijding, dat er redding is voor een ieder die komt 

tot Christus, zal de voornaamste plaiats innemen in den arbeid van Gods kinderen in 
April. Alle .andere arbeid, hoe belangrijk ook, zal even een tweede pla.ats krijgen, 
opdat zooveel mogelijk tijd kan worden gegeven aan de Evangelie-prediking zelve. 
Aan alle plaatsen, waar dit ook maar mogelijk is, zullen bijzondere samenkomsten 
gebouden worden, in openlucht, in de huizen, in de zalen en met voile liefde des 
harten, zullen zij, die bet heil in Christus kennen het anderen toeroepen : ,,Ook gij 
kunt gered zijn ! Waarom niet nu?" 

MEI - ,,Godsdienst in huis". 
Waar bet buis grootendeels bet terrein is voor de vrouw, zal zij in bet onderwerp 

van deze maand een groot aandeel hebben. Daartoe zullen bijzondere bijeenkomsten 
voor hiaar belegd worden, 1alsook getracbt worden haar, waar noodig, te helpen de sfeer 
in buis te veredelen en te vooaangenamen. In dezen ,,Veldtocht der Liefde" zal de 
vrouw een groote taak kunnen vervullen. 

JUNI ,......., ,, V oorwaarts !" 
Elke Veldtocht laat den echten heilssoldaat onbevredigd. Hij verwia.cht ialtijd betere 

resultaten, niet alle idealen worden verwezenlijkt. Juni - de laatste maand van dezen 
Veldtocht, z.al daarom niet zoorreer een tijd van danken zijn voor wat ontvangen werd, 
doch veeleer een concentreeren van alle krachten om nog meer te bereiken. Het ,,Voor
waarts !" zal de leuze zijn van jong en oud, in elken tak van onzen arbeid over de 
geheele wereld. En dan, gedachtig aan all~n zegen, dien God schonk op deze poging, 
zal er vreugde en gejuich zijn in onze gelederen ! 

W 0 E N S D A G 1 6 N 0 V E M B E R 19 3 8. 
Een dag van Gebed en Toewijding. 

Overeenkomstig het besluit van onze Generaal, Evangeline Booth, 
zullen op bovengenoemden dag alle heilssoldaten over de geheele wereld, 
zoowel in samenkom.sten als in de binnenkamer, vol geloof en verwachting 
tot God bidden, om de uitbreiding van Zijn koninkrijk d.w.z. bidden om 
de redding van zielen, bidcfen, dat vele mannen, vrouwen en kinderen hun 
hart voor Jezus, den Koning der liefde, zullen ontsluiten, opdat Hij in hun 
leven Zijn heerschappij zal kunnen vestigen en gerechtigheid en vrede zal 
komen, waar nu zonde en onrust is. 
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VIJF EN TWINTIG JAREN HEILSSTRIJD IN DE TORADJA- LANDEN 
HET eerste bezoek van Kolonel Beek

huis aan het zendingsterrein van het 
Leger des Heils in Midden-Celebes, werd 
gekenmerkt door ongekend groote scharen 
menschen, die de Jubileum-samenkomsten 
in de verschillende cenrtra bijwoonden. 
Reeds het warme welkom, <lat den Kolonel 
bij aankomsrt te D nggala te beurt viel, wees 
op de groote verwachtingen, waarmede dit 
bezoek was tegemoet gezien. 

Op Maandag 26 September j.1. omstreeks 
10 uur in den morgen, bracht de motorsloep 
van de K.P.M. den Kolonel met Brigadier 
Loois en Adjudant Palstra, die hem op deze 
reis verg~elden, van de ,,Roggeveenl' naar 
den wal, waar onder lciding van den Divi
sie-Officier, Brigadier Woodward, een flinke 
groep officieren stond opgesteld en waar 
het muziekk:orps van Kalawara vroolijke 
melodieen speelde. 

Nadat te Donggala verschillende autori
teiten waren bezocht, werd de reis voort
gezet naar Kalawara. In Paloe werd even 
afgestapt voor h.et kennismaken met de 
officieren ter plaatse en met den Gezagheb
ber, dokter, e.a. 

Ook ,te Kalawara was het welkom 
indrukwekk:end. Een eerepoort verleende 
toegang tot de Kiolonie, waar van elk hills 
de vlag uitgestoken was. Het muziekkorps 
gai weer blijk van zijn kunnen - hoe 
keurig zagen de muzikanteru er uit in hun 
roode uniformjassen ! Een kinderkoor zong, 
een fluitkorps speelde, terwijl het ,,Selamat 
diatang" niet van de luaht was. Na een 
hartelijk woord van dank begaf de Kolonel 
zich naar het huis van de Brigadiers 
Woodward, die :zilch in de komende dagen 
als een zorgzame gastheer en gastvrouw 
deden kennen. 

's Avonds was de bijeenkomstzaal der 

v.r.n.l. lste rij : de Magaoe, Kolonel 
Beekhuis, de Merdika Mertoewa. 

2de rij : Brigadier Loois, Brigadier 
Woodward. 

3de rij : Adjudant Palstra, mevr. 
Adjudant J~utilainen. 

Kolonie geheel en al gevuld voor de 
openingssamenkomst van het Congres. W~l
komstwoorden • ·erden gesproken en ge
zongen en God werd gedankt voor hetgeen 
Hij in de gepasseerde kwarteeuw door mid
del van het Leger des Heils voor Midden
Celebes heeft willen doen. 

Met aandacht werd geluisterd naar het 
woord van Brigadier Loois. Zooals in een 
vori,g nummer van de Strijdkreet reeds 
gemeld werd, is de Brigadier een der pioniers 
van het Legerwerk in Midden-Celebes en 
was daarom uitgenoodigd dit Congres bij te 
wonen. Met een toepasselijke, overtuigende 
boodschap ,werd dit samenzijn door Kolonel 
Beekhuis besloten. 

ROWIGA. 
Den volgenden dag was het feest in 

Rowiga, het centrum van het district, dat 
onder leiding staat van Majoor Johannessen. 
Van alle korpsen en buitenposten in den 
omtrek waren de officieren, soldaten en 
volgelingen bijeen gekomen. Dit beteekende 
in vele gevallen twee of drie dagen loopen 
door zwaar bergterrein en, wat de kinderen 
van een onzer scholen betreft, zelfs vier 
dagen. Maar alle gedane moeite werd 
rijkelijk beloond. Welk een gezelligen aanblik 
hood het groote stuk grond tusschen 
kwartier en zaal. Vele horuderden volwas-

Kolonel A. C. Beekhuis leidt bet J ubileum-Congres. gemaakt om de Kolonie te bezichtigen. 
Adjudant Muskee leidde hem rond door de 
klapper- djagoeng en koffie-tuinen, toonde 
hem de kudde van ongeveer 250 koeien, de 
varkensstallen en alle andere bijzonderheden 
van het bedrijf. De Kolonie telt momenteel 
een 80 gezinnen of ongeveer 300 zielen. 

senen en kinderen waren daar bijeen in hun 
kleurrijke kleed.ing. 's Middags had een 
groote optocht plaats, met wapperende 
banieren, fluitmuziek en veel gezang. Al 
dadelijk kwam de stemming er goed in 
en toen de ,groote openluchtsamenkomst 
eenmaal goed aan den gang was en verte
genwoordigers van verschillerude korpsen en 
scholen mooie nummers te genieten gaven, 
was de uitbundigheid onbegrensd. 

's Avonds verdrorugen zich de menschen 
in de Rowiga-zm.al om nog een plaatsje te 
bemachtigen. Ze stonden opeengepakt tot 
vlak voor het platform. Honderden moesten 
zich tevreden stellen met toe te zien door 
deuren en vensters. Het was aangrijpend 
onze bekende melodieen door deze menschen 
te hooren opzingen met woorden in hun 
eigen taal. En dan te denken, dat het slechts 
25 jaar geleden is, dat de eerste heilsofficier 
zijn werk in <lit gebied aanving. Thans telt 
het Leger alleen in de Toradja-landen 80 
officieren en goeroe's en rond 20.000 heils
soldaten en volgelingen. Voorwaar, het zaad, 
dat in ihet geloof werd uitgezaaid is niet 
ledig wedergekeerd ! 

Ook thans was er een rijk gevarieerd 
programma, waaraan door meerdere afdee
lingen werd deelgenomen. IHet hoogtepunt 
van den avond werd gevormd door de bijbel
toespraak van onzen leider ; velen gaven 
aan de ernstige uitnoodiging gehoor en 
bog en •zich voor J ezus. 

Het is eigenlijk niet noodig te vermelden, 
dat de tijd tusschen de samenkomsten bezet 
werd met besprekingen van allerlei aard. Op 
weg naar Rowiga en ook na afloop van den 
feestdag' aldaar, werden door Kolonel 
Beekhuis verscheidene Leger des Heils
dagscholen bezocht. Met belangstelling en 
kennis van zaken werden de vorderingen 
der kihderen ,onderzocht. Een van de aardige 
ideeen van den D. 0. in verband met dit 
eerste hezoek van den Terr. Kommandant 
aan Midden-Celebes, was het uitschrijven 
van een schoonschrift-wedstrijd voor de 
kinderen onzer scholen. 1De Kolonel heeft 
een heelen bundel kunststukk:en meegeno
men en in Bandoeng zal worden uitgemaakt, 
wie de geluJcldge prijswinnaars zijn ! 

KOELAWI. 

Het volgende centrum van Leger-activiteit, 
dat bezocht werd, was iKoelawi, waar Adju
dant Juutilainen den scepter zwaait. Er is 
een autoweg van Kalawara naar Koelawi, 
maar een autostrata is h.et niet ! Eerst gaat 
de weg door de Paloevlakte om zich dan 
kronkelend tegen een hoog berg-complex op 
te werken. Steile ravijnen, die men gevaar
lijk dicht benaderen moet, vrij wankele 
bruggetjes, die geconstrueerd zijn zonder dat 
van een enkelen spijker gebruik gemaakt 
werd, bezorgen den nieuweling menig angstig 
moment, hetwelk echter weer spoedig werd 
vergeten bij het aanschouwen van de mach
tige wou1dreuzen in het ongerepte oerwoud, 
waardoor de weg aangelegd is en bij het 
genieten van de prachtige vergezichten. De 
bijeenkomst zaal in Koelawi is aan den voet 
van een heuvel gelegen, terwijl het officiers
kwartier halverwege den top ligt. Nauwelijks 
waren Kolonel .Beekhuis en de hem verge
zellende officieren in h.et kwartier aange
komen, of de Magaoe (zelfbesturend vorst) 
en Merdika (plaatselijk hoofd) kwamen den 
Kolonel begroeten. De Magaoe en de Merdika 
zijn beiden Christenen; de laatste is heilssol
daat. Vele oude Koelawiers hadden gehoord, 
~at Toea i Lodo (de eerste toean dat is de 
naam, waaronder Brigadier Loois in Koelawi 
bekend staat) zou komen en de Brigadier 
had druk werk met het te woord staan van 
al zijn oude vrienden. Negentien jaar geleden 
was hij van Koelawi vertrokken - maar 
vergeten had men hem niet ! 

's Middags weer een groote optocht. Ook 
hier waren door de menschen van de ver
schillende posten in den omtrek reizen ge
maakt van meerdere dagen, te voet door de 
bergen, om het Jubileumsfeest te kunnen 
bijwonen. 

De eerste samenkomst werd in de zaal 
gehouden, doch er waren plaatsen tekort en 
steeds bleven nieuwe scharen menschen 
arriveeren. De Kolonel besloot dan ook de 
avondmeeting op het terrein bij de zaal te 
houden, rond een kampvuur. Het was een 

Blijde aankomst te Donggala. 

sprookjesachtig tafereel, die ongeveer zes
honderd menschen, in gespannen aandacht 
luisterend naar de Evangelie-pred.iking, bij 
den gloed van het van tijd tot tijd hoog op
laaiend vuur. Ook de Magaoe en de Merdika
Mertoewa waren aanwezig. Aan het eind van 
deze bijeenkomst kwamen wederom meer
dere personen tot den Heer. 

Evenals in Rowiga hleven ook hier honder
den Congresgangers overnachten, alvorens 
de moeizame dagenlange terugreis te aan
vaarden. Overal vonden wij ze : in de zaal, 
in de school, in het huis van den goeroe en 
ook wel buiten, gewikk:eld in hun sarongs. 

KALAWARA. 

Na deze openbare samenkomsten volgde 
een reeks intiemere en wel te KALA W ARA, 
waar tachtig officieren en goeroe's bijeen 
kwamen. Enkele pro blemen in verband met 
ons schoolwerk, werden door den Kolonel 
behandeld, terwijl de rest van den tijd 
gebru.ikt werd voor verdieping van het 
geestelijk leven onzer kameraden. Het waren 
gewijde ur~m, waarin Gods Geest zich op 
duidelijke wijze openbaarde. 

Vanzelisprekend werd door den Kolonel 
van zijn aanwezigheid te Kalawara gebruik 

Op Zondagmorgen leidde Kolonel Beekhuis 
nog een samenkomst te Kalawara, waarin 
12 kinderen aan God en het Leger werden 
opgedragen. Dit was tevens de afscheids
samenkomst van Kalawara ; 's middags bega
ven zich de Kolonel en de hem vergezellende 
officieren, benevens het Kalawara-muziek
korps naar Paloe. Voor het huis van. den 
Gezagvoerder en voor dat van den dokter, 
werden eenige Leger-melodieen ten gehoore 
gebracht, waarna op het erf van het officiers
kwartier te Paloe een samenkomst gehouden 
werd met een honderdtal uiterst primitieve 
bergmenschen. 

PALOE. 

De laatste hijeenkomst had plaats in onze 
zaal te Paloe. De assistent-resident en de 
Controleur van Donggala met hun dames, de 
Gezaghebber van Paloe en andere vooraan
staande personen, vereerden het samenzijn 
met hun tegenwoordigheid, terwijl de zaal 
verder gevuld was met een schare belang
stellende inheemschen. Zang, muziek en 
getuigenissen wisselden elkaar af. '.Met een 
krachtige evangelie-prediking werd de 
samenkomst besloten. 

Den volgenden morgen ging de tocht Ian.gs 
den oever van de prachtige Paloe-baai van 
Paloe naar Donggala en toen wij bij het 
nemen van een bocht, voor het eerst weer 
een blik wierpen op de open zee, zagen wij 
juist de ,;Heemskerk", die den Kolonel naar 
Makassar zou voeren, om den hoek komen 
en naar Donggala stevenen. Er bleef dus 
alleen nog maar tijd over voor een kort 
afscheidsbezoek bij assistent-resident en 
mevrouw Lantink, daarna vlug naar boord 
en het bezoek van den Kolonel aan Midden
Celebes behoorde weer tot het verleden. De 
zegen, welke God op de verschillende samen
komsten en besprekingen heeft willen schen
ken, is evenwel van onvergankelijken aard 
en zal door de officieren en heilssoldaten 
steeds verder worden gedragen, totdat de 
bergen en dalen van geheel Midden-Celebes 
vervuJ.d zullen zijn van de heerlijkheid des 
Heeren! W. Palstra. 

Adjudant 

Eerste bezoek van Kolonel en mevr. Beekhuis 
aan Batavia I en II. 

• 

Onze Kolonels waren bij hun eerste bezoek 
aan de Bataviasche korpsen, vergezeld van 
den Chef-Secretaris en Adjudant Palstra. 

De morgenbijeenkomst in korps I was een 
zeer gezegende. Een buitengewoon groote 
schare belangstellenden was voor deze Heili
gingsdienst opgekomen en de boodschap, die 
door Gods Geest geleid, kwam tot de harten 
was verkwikk:end. Mevrouw Beekhuis sprak 
op eenvoudige, doch regelrecht tot het hart 
gaande wijze over datgene, wat God voor 
haar ziel was en wil zijn voor een ieder. 
De Chef-Secretaris sprak uit zijn rijke erva
ring over den zegen Gods en de leiding van 
Zijn Geest. Daarop nam de Kolonel het 
woord en naar aanleiding van een gedeelte 
uit den brief aan de Korinthiers, sprak hij 

over het aannemen van de Goddelijke natuur, 
welke elk mensch deelachtig kan worden, die 
zich geheel aan den Heer overgeeft. 

De avondsamenkomst was in korps II. Een 
gloedvolle openluchtsamenkomst voor de zaal 
was in vollen gang, toen de gasten arriveer
den en bovenstaande foto werd bij die gele
genheid genomen. 

Een geestdriftige bijeenkomst volgde. De 
heilssoldaten van het Chineesche korps 
weten het vuur erin te houden en Majoor 
Nyheim geeft hun daarin een goed voor
beeld. Getuigenissen en liederen wisselden 
elkaar af en het diep ernstig woord van den 
Kolonel vond gereeden ingang. Twee zielen 
deden dien avond de goede keuze. Het was 
een gezegende dag geweest. 
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Z ~Lt=!~~ 
Een boodschap van KOLONEL BEEKHUIS 

in verband met het welkom van de nieuwe K a d e t t e n. 

V AN Bisschop Tucker las ik eens het 
volgende, dat een diepen indruk op mij 

maakte en wellicht ook iets tot u te zeggen 
heeft. 

In zijn jeugd was hij een veelbelovend 
kunstschilder. Langen tijd had ihij besteed 
aan een sc'hilderij ,,Dakloozen" genaamd, een 
zwakke jonge vrouw voorstellend, die met 
een kind aan haar boezem, den nachtelij
ken storm het hoofd had te bieden. 

Terwijl hij aan de schilderij werkte, koes
te1de hij de hoop, dat de Academ~e voor 
Schoone Ktmsten de schilderij zou koopen 
en hij :zich daardoor beroemd zou maken. 
Maar toen hij de laatste hand aan de schil
derij legde, sprak de voorstelling, die hij ge
maakt had, zoo tot zijn eigen ziel, dat hij 
tot zichzelf zeide; ,,God helpe mij ! Waarom 
zoit ik niet tot de verlOTenen zelf gaan, 
inplaats van een schilderiJ van hen te 
maken ?" 

Daar in zijn atelier wij dde hij zich aan 
God om voortaan Hem en de menschheid te 
dienen. Hij bezocht de hoogeschool t~ Ox
ford, werd predikant, werkte in de achter
buurten van twee Engelsche steden, waarna 
hij zich aanbood als zendeling voor de verre 
landen. Als bisschop van Uganda heeft hij 
een wonderbaar werk verricht. 

NIEUWS VAN DE LEPRA-KOLONIE TE 
KOENDOER. 

Niet dikwijls komt er bericht voor de 
Strijdkreet van Zuid-Sumatra, doch ditmaal 
willen wij er toch iets van vertellen. 

Op Zondag 2 October gaven Majoor en 
mevr. Midtbo vaarwel aan Koendoer, waar 
ze ruini 4 jaar met heel hun hart voor den 
Heer hadden gewerkt. Het waren zeel' geze
gende samenkomsten, die onder leiding 
stonden van Adjudant Ramaker. Enkele 
makkers onder de patienten, spraken over 
wat de Majoors in de afgeloopen jaren voor 
de Kolonie en zijn bewoners deden. Majoor 
en mevr. Gerth, de tijdelijke beheerders der 
Kolonie, ontvingen denzeliden dag een har
telijk welkom ! Men heeft in het Leger des 
Heils geleerd vaarwel en welkom te combi
neeren op heel bijzondere wijze ! 

Des avonds verrichtte Adjudant Ramaker 
een kleine plechtigheid n.l. namens den 
Kommandant mocht hij Majoor Olsvik de 
medaille voor 25 jaren van trouwen dienst 
overhandigen. Dit was een blijde gebeurte
nis, de Majoor heeft door haar blijmoedig 
dienen de harten der patienten gewonnen 
en met haar verheugden zich alien over dit 
welverdiende blijk van waarcfeering voor 
haar arbeid als officier van het Leger des 
Heils. 

Er wordt door onze makkers op dezen 
afgelegen post aan de Moesi een heerlijk 
werk verricht. Wij nemen uit het ,,Nieuws
blad voor de Residentien Palembang, 
Djambi en Banka" een stukje over, wat 
laat zien, hoe ook met de kortgeleden ge
vierde jubileum-feesten de patienten niet 
vergeten werden. Dit rapport kwam juist 
te laat voor het vorig nummer. 

,,Ook voor de patienten der Leprozerie 
Koendoer zijn de Jubileum-feestdagen niet 
ongemerkt voorbijgegaan. Tijdens het laatste 
bezoek van eenige bestuursleden aan 
Koendoer, op den dag dat Majoor Olsvik 
haar jubileum herdacht, bracht de Beheer
der der kolonie, Majoor MidtbO, de idee 
ter sprake om de patienten bij gelegenheid 
der komende feestdagen een tocht over het 
water naar Palembang aan te bieden. In 
vroegere jaren was dit - aldus hadden ver
sehillende patienten hem ingelicht - een 
jaarlijks terugkeerende tractatie op den 
3len Augustus geweest, welke echter den 
laatsten tijd in onbruik was geraakt. Als 
dat nu nog eens zou kunnen gebeuren ! 

Vol ijver heeft de Heer Schaffer zijn 
schouders gezet onder de verwerkelijking 
van dit plan. Nadat van medische zijde was 
verzekerd, dat ter voorkoming van besmet
tingsgevaar de noodige maatregelen konden 
worden getroffen, werd van de N. V. Sema
rangsche Stoomboot en Prauwenveer en 
van de N.K.P .M. welwillende en belanglooze 
medewerking ondervonden, waardoor de 
beschikking werd verkregen over een laad
prauw en een sleepboot. 

In deze Strijdkreet leest u iets over de 
Kadetten, die van iheinde en ver gekomen 
zijn, om opgeleid te wordeil! tot officier van 
het Leger des Hells. U sympathiseert met 
onze jonge makkers, met de heilsofficieren 
in het a1gemeen ; u wilt voor hen bidden, 
opdat hun leven tot grooten zegen zij, maar 
wat omtrent uzelf ? 

Is uw waardeering voor de toewijding van 
anderen voldoende ? 

Kunt ge volstaan met in liefde en mede
doogen te denken aan de scharen, die in zon
de en ellende zijn en wachten op de blijmare 
des Heils? 

Komt de stem van den Wijngaardenier 
niet tot u? Hij zegt: ,,Kom, en werk in 
Mijn w-ijngaard." Volg Hem Illa, Die Zijn 
heerlijkhejid verlie<t om de wereld, ja ook 
om u te verlossen ! 

Waarschijnlijk zou het u iets kosten om 
dezen weg te bewandelen, wellicht betee
kent het veel wat u aangenaam is op te 
geven, maar : 

Is het bittere lijden uws Heilands, 
U het zoeken van and'ren niet waard ? 

Doe nu de goede· keus. Ga op uw kni.een 
en wijd u den Heer en Zijn dienst, willig 
om Hem te volgen. 

Op 6 September vond de riviertocht 
plaats. 175 Patienten, onder geleide van het 
beheerend en verplegend personeel van 
Koendoer, vertrokken om half vijf 's mid
dags van Koendoer in de richting van Pa
lembang, keerden ter hoogte van Kertapati 
om en waren om acht uur 's avonds weer 
thuis. Zij hadden op veiligen afstand de 
drukte en de feestvreugde aanschouwd en 
de illuminatie bewonderd, voor enkele uren 
waren zij in hun gedachtenwereld uit de 
isolatie verlost. 

Aan alien, die hiertoe medewerkten, past 
een woord van hartelijken dank voor deze 
menschlievende geste." 

E I 
,,Geeft den Beere, gij kinderen der 

machtigen ! geeft den Beere eere en 
sterkte. 

Geeft den Heere de eere Zijns 
naams ; aanbidt den Beere in de 
heerlijkheid des Heiligdoms." 

Psalm 29 : 1-2. 

,,Aanbidding is de hoogste bestem
ming van een mensch." 

Wij kennen God zoo weinig, dien 
God, Die wacht om Zichzelf te open
baren aan de oprecht zoekende ziel. 
Met schaamte moeten wij erkennen, 
hoe traag wij zijn bij het betreden van 
Zijn heiligdom. Toch heeft Hij den 
mensch het voorrecht gegeven, ge
meenschap met Hem te oefenen en 
Hij is onze hoogste aanbidding waard ! 
Gebed, overdenking, geloof en toewij
ding behooren een eerste plaats in te 
nem.en bij onze aanbidding van God 
den Vader en J ezus Christus den 
Zoon. 

De Heer Jezus openbaarde, ons het 
geheim van den aard der aanbidding, 
welke welgevallig is in Gods oog. Wij 
lezen in Johannes 4 : 23 het volgende : 
,,Maar de ure komt en is nu, wanneer 
de ware aanbidders den Vader aan
bidden zullen in geest en waarheid ; 
want de Vader zoekt ook dezulken 
die Hem alzoo aanbidden." ' 

Het is niet voldoende, dat wij God 
aanbidden naar ons eigen inzicht want 
dit is vaak onzeker en onverstandig. 
Sommigen meenen, dat het er niets 
toe doet in welken vorm wij aanbid
den, indien wij slechts in ernst zijn. 
Er zijn groote scharen, <lie aanbidden 
<loch niet weten wien zij feitelijk 

I 

B 0 EGAN GAN. 
Hioog bezoek aan de kolonie. 

Belang:Stelling voor den arbeid ender 
armen en ellendigen, wordt altijd zeer 
gewaardeerd en de beheerders, zoowel als 
bewoners van Boegangan, stelden daarom 
ook het ,,hoog hezoek" zeer op prijs. Een 
kort verslag uit de ,,Locomotief" geven wij 
gaarne aan onze lezers door. 

,,Gistermorgen werd door mevrouw 
Bertsah, echtgenoote van den Gouverneur 
van Midden-Java, vergezeld van mevrouw 
Pino en mevrouw Boissevain, resp. echtge
nQOte "Wm den resident en den burgemees<ter 
van Semarang, een bezoek gebracht aan de 
Kolonie voor Zieke en Behoeftige Inlanders 
,,Boegangan" van het Leger des Heils. Na 
door mevrouw kolonel Ridsdel te zijn ver
welkomd, werden door een klein patientje 
bloemen aangeboden. Na enkele vooraf
gaanide inlichbingen en kennismaking met 
de beheerders, majoor en mevrouw Wikdal, 
werd met den rondgang begonnen. Allereerst 

wa\t"en de vrouwenzalen aan de beurt, vervo 
gens de kamers voor kleine meisjes en babie" 
waarna de mannenzalen bezocht werden. 

De netheiid en reinheid viel in het b;~ 

zonder op, daar het meerendeel d€ 
menschen door de politie als ,,zwerve1 
gebracht was, terwijl er ook een aantal ziJl 
welke door bemiddeling van de C.B.Z. daar 
een onderdak hebben gevonden als patiente,n 
die, hoewel als zieken ontslagen kunnende 
worden, toch nog hulpbehoevend zijn en 
geen familie hebben, die voor hen zorgt. 
Een groote tegenstelling met eerder ge 
noemde zalen en kamers vormde de jongeru: 
zaal. Ook ihier was het schoon en zindelij 

1 

Daar deze loods echter nog de eenig over 
geblevene is uit vroeger jaren en van gedek 
is opgetrokken, is daar geweldig 0 veel werk 
aa:n met vaak heel weinig resultaat. 

Ook werd eenigen tijd vertoefd in de 
,,K.ampong", rijen met aardige kamers voor 
de gehuwden. Natuuxlijk werd ook de 

BE v· 0 RD ER D TOT H E E R L I J K H E I D. 
.Juist bij bet ter perse g.aan van deze 

Strijdkreet werd bericht ontvangen van het 
Internationaal Hoofdkwia:rtier, dat mevrouw 
Commissioner J. H. Palstra, geb. Engelbert 
van Bevervoorde, de echtgenoote van onzen 
Vl"oegeren leider, Commissioner Wiebe Pal
stra, bevorderd is tot Heerlijkheid, vanuit 
Austrafie, waar de Commissioners na bun 
uit-den-actieven-diensttreding woonden. 

Dit heengiaan is een groot verlies voor den 
Commissioner, de kinderen en kleinkinderen. 
Sedert December 1890 was mevrouw de dap
pere en zeer begaafde levensgezellin voor 
den Kommandant. Haar eenvoud en diepe 
godsvrucht, gepaard aan de grooite gaven 
van hoofd en hart, welke tot uiting kwamen 
in haar toespraken en artikelen, hebben haar 
in alle landen, waar zij met haar ecbtgenoot 
te2Jamen arbeidde, hem.ind gemaakt. 

Ook in Ned.-Indie, waar de Commissioners 
van 1926-1931 bet bevel over den Leger
arbeid voerden, is zij bij velen bekend en 
geliefd. · 

God trooste en ondersteune Commissioner 
Palstra en alien, die bij dit verlies betrok
ken zijn! 

() )) I 

A. C. Beekhuis 
Terr. Kommandant. 

aanbidden, toch zijn ze in vollen 
ernst. 

Het groote doel van den Pinkster
zegen was : ons te leeren, hoe te 
bidden. Slechts wanneer de Heilige 
Geest in ons hart woont, door het 
geloof geeerd en gehoorzaamd kunnen 
wij aanbidden in de schoonheid van 
heiligheid. Er is geen anderen weg 
gegeven om tot den troon van God te 
naderen clan de weg des gebeds. Wij 
hebben een Middelaar aan de rechter
hand des V aders, J ezus Christus Die 
in onafgebroken pleiten onzen ~aam 
voor God noemt. De Heilige Geest 
neemt onze smeekingen, onze gebeden, 
onze onuitgesproken verlangens naar 
een heilig I even, onze aan bidding en 
brengt ze tot Christus. Door Zijn eigen 
heiligheid reinigt Hij alles van het 
aardsche en de zonde, die het aan
kleeft, want God is in Christus de 
wereld met Zichzelven verzoenende 
en Hij aanvaardt de aanbidding va~ 
hen, die gewasschen zijn door het 
bloed van Christus. 

Wat ook onze ervaring en belijdenis 
omtrent heiligm.aking zij, nooit kun
nen wij ons op eigen goedheid of 
volkomenheid beroepen, als wij tot 
God komen. Wij kunnen alleen tot 
H_~m naderen door bemiddeling van 
ZJJn Geest en de verdiensten van Zijn 
Zoon, onzen Verlosser. Paulus, die 
meer afwist van gebed, dan wellicht 
een onzer, zeide: ,,Desgelijks komt 
ook de Geest onze zwakheden mede 
t~ hulp ; want wij weten niet, wat wij 
bidden zullen, gelijk het behoort, maar 
de Geest zelf bidt voor ons met onuit
sprekelijke zuchtingen." 

ZI~L! 

l/ 

Mevrouw J. H. Palstra
Engelbert van Bevervoorde. 

keuken bezkhtigd. Dit is een factor waar 
terdege rekening mede gehouden moet 
worden. Iederen dag wordt hier voor ruim 
500 mannen, vrouwen en kinderen gekookt. 
Wat dat zeggen wil wordt eenigszins duidelijk 
als men begrijpt, dat er maandelijks ruim 
100 pikol rijst ,,verwerkt" wordt. 

Natuurlijk werd ook het werk in de touw
en mattenmakerij in oogenschouw genomen, 
waar de dames in. het bijzonrler haar goed
keuring hechtten aan het feit, dat alle 
menschen, die maar eenigszins werken 
kllll.'Il.en, hier de noodige bezigheid vinden. 
Ook aan de melkerij werd een bezoek ge
bracht. 

SEMARANG I. 
Op Zondag 25 Septem her had den wij een 

zeer gezegenden dag onder leiding van onzen 
Divisie-officier, Majoor Rosenlund. God 
k".:'am in de Heiligingssamenkomst op won
derbare wijze tot ons hart. Spreker bracht 
naar voren, hoe van elk Christen verwacht 
wordt, dat hij een voorbeeld zal zijn voor 
zijn omgeving. Twee zusters kwamen tot 
Jezus. 

'sMiddags om 5 uur werden op den Aloon". 
waar een 250 merLSchen samenstroomden de 
openluchtkansen goed benut. 's Avonds had
den wij een geestdriftige Verlossingssamen
komst. De zaal was goed gevuld, alle mak
kers verleenden hun medewerking door 
muziek, zang en getuigenis. Het was een 
Lof- en Dank-samenkomst voor de liefde 
Gods in Christus Jezus ons betoond. In deze 
samenkomst werden 16 makkers ingezegend 
onder de Legervlag: 1 Jong Soldaat, 3 Com
pagnie-leiders, 4 rekruten, 6 soldaten en 3 
plaatselijk officieren. De strijders vermeer
deren. Halleluja ! Terwijl ze onder de Leger
v lag stonden, wees de Majoor een ieder op 
de taak, waarover ze verantwoording ver
schuldigd zijn tegenover God . ,,Door Zijne 
striemen is ons genezing geworden", was de 
Evangelie-boodschap van Godswege ge
bracht. Acht zielen zochten den Heer, waar
voor wij Hem dank brengen. Semarang I 
voor Christus ! 

J. A Corputty. 
Luitenant. 
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Bevorderingen. 

Tot Kapitein: 
Lui tenant E. Baweas*. 

" 
E. Boe. 

" 
R. Misatia. 
B. Poa*. 
L. Rangikinta. 

" 
J. Sarman*. 

" 
F. van Wierst. 

~ ')t Luitenant : 
Kdt. Luitenant B. Bambaroe. 

" 
" 

J. Kanasi. 
J. Pasaua. 

Overplaatsingen. 

Majoor S. Cullen naar Pelantoengan. 
Majoor S. Robinson naar Pelantoengan. 
Majoor P. Rollfs naar Batavia, Sociaal 

Tehuis. 
Adjudant S. Barteling* naar Bandoeng, 

Militair Tehuis. 
Adjudant A. Gladpootjes* naar Malang, 

Militair Tehuis. 
Adjudant R. Oechsle naar Makassar-zieken

huis. 
Adjudant E. Stapleton naar Batavia, 

Meisjeshuis, 2de in bevel. 
Adjudant A. Wattimena* naar Makassar, 

korps. 
Kapitein E. J. J. Hattalaibessy naar de 

Kweekschool. 
Kapi·tein J atimin naar Krengseng. 
Kapitein F. L. Papilaja* naar Magelang I 
Kapitein E. Sprokkereef* naar Bandoeng I. 
Kapitein T. H. Young* naar Bandoeng, 

Hoofdkwartier. 
Luitenant C. Adam naar Peana. 
Luitenant J. A. Corputty naar de Kweek-

school 
Luitenant J. van Erven naar Soerabaja III 
Luitenant J. Kanasi naar Rarangkanaoe. 
Luitenant L. Meyer naar Soerabaja, Kliniek 
Luitenant Soehari naar Semarang I 
Luitenant J. Waney naar Batavia II 
Luitenant M. Wairisal naar Tegal 
Luitenant D. Woearlela naar Koedt>es. 

A. C. Beekhuis, 
Terr. Konunandant. 

Bandoeng, 21 October 1938. 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N. I. R. 0. M. 

AVONDWIJDING 
Dinsdag 15 November a.s. 
19.50 - 20.10 uur 

Adj. W. Palstra spreekt over: 
,,BU IT ENGE SL 0 TEN ' 

KO MENDE GEBEURTENISSEN. I 
De Terr. Kommandant. 

3 Nov. Bandoeng-welkom der Kadetten* 
6 

" 
Krengseng en Bendosari *. 

9 Bandoeng II*, Soldatensamen-

13 Bandoeng II, 
14 

" 
Ambarawa. 

15 
" 

Magelang. 
16 

" 
Poerworedjo. 

20 
" 

Malang*. 
21 Toeren*. 
22 

" 
Soerabaja*. 

* met mevr. Beekhuis. 

De Chef-Secretaris. 
(Met mevr. Ridsdel). 

komst. 
's avonds*. 

3 Nov. Bandoeng-welkom der Kadetten. 
10 ,, Bandoeng I. 
16 Bandoeng-Dag van Gebed. 

Mevr. Lt. Kolonel Ridsdel. 
(Nationale Gezinsbond Seer.). 

15 Nov. Toeren. 
16 ,, Soerabaja II en III. 

Majoor 
5 Nov. 
6 

" 10 
" 14 
" 15 
" 16 ,, 

20 
21-22 " 
27 

" 

" 

Rosenlund. 
Semarang. 
Krengseng en Bendosari. 
Boegangan (Huwelijksinzegening). 
Ambarawa. 
Magelang. 
Poerworedjo. . 
Rembang. 
Semarang ( officierssamenkomst) . 
Djokja. 

Adjudante Brouwer. 
5-6 Nov. Rembang. 
7 ,, Pati. 
8 ,, Koedoes. 
9 ,, Semarang-Ooglijders-hospitaal. 

25 ,, Pocrworedjo. 
26 Djokja. 
27 ,, Ambarawa. 

S T R IJ D K R E E T 

Tot den strijd geroepen in het pelgrimsland, 
Als soldaat verkoren door des Heeren 

hand, 
Laat ons niet verkoelen, maar getroww en 

rein 
In den dienst des Konings dapp're strijders 

zijn. 
,,Uit den L. d. H. Liederenbundel." 

De Territoriaal Kommandant. 

Opgewekt, gebruind en in goede conditie 
arriveerde onze leider, vergezeld van 
Adjudant Palstra, in Bandoeng na zijn 
tournee in Midden-Celebes en zijn bezoek 
aan Makassar. Op pagina 5 wordt in een 
uitvoerig verslag verteld over de ervaringen 
op dezen tocht opgedaam.. Onze makkers 
gaven den Kolonel overal een zeer hartelijk 
welkom, <loch meer dan <lat, zij mochten 
zich ook verheugen over de zegeningen, 
welke God schonk en over vele zielen, die 
zich voor het eerst of bij vernieuwing aan 
Hem toewijdden. 

Bij het ter perse gaan van deze aantee
keningen zal de Kolonel enkele posten aan 
de Noorokust van Java bezoeken en zich 
daarna gereed maken voor een bezoek aan 
Padang en Medan. Moge de Heer hem tot 
zegen stellen voor velen ! 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

Bericht werd ontvangen van het Interna
tionaal Hoofdkwartier, dat Commissioner 
Griffith, die meer dan 30 jaar de persoonlijk 
secretaris was van onze Generaal, plotselirug 
is heengegaan, terwijl hij met haar in 
Bristol vertoefde voor een Campagne. Velen 
zullen zich den Commissioner herinneren, 
daar hij enkele jaren geleden de Generaal 
vergezeldi:! op haar tournee in Ned. Indie. 
Zijn lh.eengaan is een groot verlies, inzonder
heid voor de Generaal. God ondersteune 
de nabestaanden en ook onze Leidster ! 

BEVORDERD TOT HOOGEREN DIENST. 

Conunissioner R. Griffith, die 30 jaar de 

positie van prive Secretaris van de Generaal, 

Evangeline Booth vervulde, was een ijverig 

en krachtig heilssoldaat, een loyaal wapen

drager en alleszins bekwaam secretaris van 

onze leidster. Zijn heengaan is een groot 

gemis voor onze Generaal, die het daardoor 

gedurende haar laatste jaar van leiderschap 

dubbel zwaar zal hebben. 

De Chef-Secretaris. 

De Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel 
genieten, terwijl dit geschreven wordt, 
enkele weken van een welverdiend verlof. 
Wij wenschen hun een prettige vacantie toe. 

De nieuwe Kadetten. 

Op 3 November hoopt de Terr. Konunan
dant in de Congreszaal te Bandoeng de 
welkomstsamenkomst te leiden van 32 Kadet
ten, die van Java, Midden-Celebes, de Mina
hassa en Sumatra gekomen zijn om opgeleid 
te worden tot officier van het Leger des 
Heils. Wij heeten hen hartelijk welkom ! 

Welkom ,,thuis". 

Op 3 November hopen Brigadier en mevr. 
Hiorth en Adjudante Cardinaal weer op Java 
te arriveeren, na een goed verlof in hun 
vaderland. Het zal ons een vreugde zijn hen 
welkom te heeten, aangezien de Legerstrijd 
immer groote behoefte heeft aan krachten. 

De Majoors Johansson, die tijdens hun 
verlof den naam ,,Jennerstrom" hebben aan
genomen, hopen op 2 November vanuit Rot
terdam te vertrekken met de ,,Indrapoera". 
Ook Majoor Walo zal met dezelfde boot de 
terugreis naar Java aanvaarden, terwijl tevens 
twee nieuwe officieren onze gelederen komen 
versterken en wel LuHenante Kreikamp en 
Luitenante Schaafsma. Allen hartelijk welkom 
makkers ! 

Majoor Whur, die haar verlof in Engeland 
doorbrengt, schreef, dat zij veel geniet, doch 

veel met haar gedachten in Java is, waar
heen zij straks hoopt terug te keeren. 

Uit den actieven dienst getreden. 
Van het Internatiionaal HoofdkWartier werd 

bericht ontvangen, dait Majoor G. Hallman 
en Majo"or G. J. Veerenhuis officieel uit den 
actieven dienst zijn getreden om verder van 
hun welverdiende rust te genieten. Beiden 
hebben een lange periode van dienst achter 
zich en wij wenschen hun nog veel zegen en 
vreugde toe. Zie verder pag. 2. 

Wij zijn er zelrer van, <last zij ook nu nog 
vele gelegenheden zulle~ vinden om voor 
den Meester te arbeiden. 

Hoog bezoek aan Padang. 
De Majoors Carpenter en Digby genoten 

de eer mevrouw Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer in haar ziekenhuis rte ontvangen, 
gedurende het bezoek van de hooge gasten 
aan Padang. Mevrouw Tjarda was vergezeld 
van de oudste .freule en een groot gezelschap 
autoriteiten. Ruim een half uur werd door
gebracht met h.et •bezichtigen van de kliniek 
en vol belangstelling werd naar den arbeid 
in verband met dit kleine ziekenhuis gei:n
fo:rmeerd. De hooge gaste sprak haar voldoe
ning uit over wat zij zag. Natu.urlijk was het 
voor onze officieren een voorrecht <lit bezoek 
te mogen ontvangen. Twee kleine meisjes 
boden hloemen aan. Volgende maand meer 
hierover. 

Vijftig jaar heilsofficier. 
Mevrouw Majoor Scheffer hoopt op 31 

October haar gouden jubileum als heilsoffi
cier te vieren, zoodat wanneer deze Strijd
kreet in handen der lezers komt dit feest 
D.V. reeds voorbij zal zijn. Momenteel wonen 
de Majoors in Bandoeng en wie het heerlijk, 
altijd zegenend getuigenis hoort van mevr. 
Scheffer •in de samenk'.omsten van Bandoeng 
I, beluistert immer: DANK, dank aan God 
voor Zijn leiding heel het leven door. God 

zegene onze veterane en stelle haar nog_ voor 
velen tot eeuwigen zegen ! 

Dag van Gebed. 
Zooals reeds elders ·in <lit nununer is aan

gekondigd zal in verband met den door 
Generaal Evangeline Booth aangekondigden 
,,Veldtocht der Liefde" een Dag van Gebed 
gehouden worden in alle korpsen van het 
Leger des Heils over de geheele wereld en 
wel op Woensdag 16 November. Den gehee
len dag zullen bijzondere bidstonden gehou
den Worden en wij willen alien, die in de 
kracht van het gebed gelooven, opwekken 
hieraan deel te nemen. 

Uit onzen familiekring. 
In het gezin van de Adjudants ter Telgte 

is vreu.gde over de geboorte van een dochter. 
De Heer zegene deze kleine en doe haar 
opgroeien tot een dienstmaagd des Heeren. 
On~ gelukwenschen aan de ouders ! 

Tot onze droefheid moeten wij melden, 
dat Majoor Tichelaar bericht ontving van het 
heengaan van zijn moeder ; mevrouw Majoor 
Wikdal ontving een dergelijk bericht uit 
Noorwegen, terwijl Adjudante Weers haar 
vader moest missen. Onze hartelijke deel
neming gaat uit naar onze makkers en alien, 
die door <lit verlies met hen getroffen worden. 

Gebed- en Dankstond voor den vrede. 
Met grooten dank in het hart mochten wij 

in alle plaatsen deze bijzondere samenkom
sten houden. Wij dank.en het bestuur van de 
NIROM en P.M.Y. voor hun bereidwilligheid 
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het verzoek van Generaal Evangeline Booth, 
tot het houden van dezen Gebed- en Dank
stond, door te geven. Van vele posten moch
ten wij vernemen, dat God op bijwndere 
wijze Zijn zegen heeftt willen schenken. 
Bovenal hrengen wij Gode dank, dat Hij 
deze duizenden gebeden over de gansche 
wereld heeft willen verhooren ! 

Huwelijks-klokken. 
Op Donderdag 10 November hopen Ka

pitein A. A. Hoetadjoeloe van Boegangan 
en Kapiteine E.C. Pangalila van he .J ongens
huis te Bandoeng, in het huwelijk t.e treden. 
Deze plechtigheid zal geleid worden door 
Majoor Rosenlund en plaatsvinden in de 
Legerzaal van Boegangan. Moge Gods rijk
sten zegen op deze verbintenis rusten ! 

Gelukwenschen. 
Bij gelegenheid van zijn bezoek aan 

Midden-Celebes heeft de Terr. Kommandant 
een aantal jonge makkers bevorderd tot 
hoogeren rang. Moge dit blijk van aardee
ring van hun }eiders hun een aansporing zijn 
tot nog beteren dienst in Gods koninkrijk ! 
Hartelijk gefeliciteerd, makkers ! 

DE TERR. KOMMANDANT IN MAKASSAR. 
Op zijn doorreis naar Midden-Celebes 

bezocht Kolonel Beekhuis ook MAKASSAR, 
waar hij voor een zeer aandachtig publiek 
een lezing hield over den arbeid van het 
Leger des Hells. Een woord van inleiding 
werd gesproken door den assistent-resident, 
Mr. J. N. van der Reijden. 

Op de terugreis werd een qijeenkomst 
geleid in de eigen zaal, waarin twee rekruten 
werden ingezegend en 3 kinderen aan God 
en het Leger werden opgedragen. Officieren 
en makkers van Makassar waren blij met dit 
bezoek, <lat grooten zegen bracht ! 

lNTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

De Generaal. 
Gedurende de afgeloopen maand verrichtte 

de Generaal de Eerste Steenlegging van het 
,,Gebouw van Barmhartigheid" in Londen. 
Deze gebeurtenis vond plaats bij avond, 
belicht door vele zoeklichten en groote 
lampen, wat het geheel een sprookjesachtig 
aanzien gaf. Duizenden Slum-kinderen, zoo
wel als volwassenen, hadden zich rondom 
bet opgestelde platform verzameld. De 
,,Chairman of the London Coun·ty Council" 
presideerde de plechtigheid en de Generaal 
greep haar kans aan bij deze gelegenheid 
een goed woord voor den Meester te spreken. 

In verband met het langzamerhand doen 
verdwijnen van de beruchte Londensche 
slums, is deze opening van groot belang voor 
deze groote wereldstad. Op den gedenksteen, 
die was aangebracht, stond gegraveerd : 
,,Want Hij zal den nooddruftige ter rechter
hand staan." 

De Toortsdragers. 
In het Zuidelijk Britsch Territorie zullen 

voor het eind van het jaar D. V. reeds 21 
afdeelingen van deze Jeu.gdbeweging ge
vormd zijn. Ook van andere Territories over 
de geheele wereld lezen wij (b.v. van den 
Belgischen Congo!) hoe overal de gedacht.e 
van onze Generaal ingang heeft gevonden 
en de jonge menschen spontaan reageeren, 
om zich in deze nieuwe jeugdpoging nuttig 
te maken. In Ned. Indie is men ook reeds 
in verschillende posten bezig om een ,,Toorts
dragers"-brigade te vormen. 

Palestina. 
De eenige heilssoldate in Jeruzalem is 

Rachael Anishka, een Russische van ge
boorte. Zij leerde het Leger kennen door 
haar vader. Tengevolge van moeilijkheden 
in Rusland vertrok men naar familieleden 
in Palestina, doch Rachael besloot heilssol
date te zijn en schreef naar het eenige Leger
adres, dat zij kende: het Handels-hoofd
kwartier in Londen. Zij vroeg om .,War 
Cry's" om deze te kunnen verkoopen en 
dadelijk na ontvangst begon ze daarmede in 
de straten van Jeruzalem. In de geheele stad 
staat zij bekend als een ware Christin en 
vurige heilssoldate. 

Mevrouw Adjudant Underhill, die met 
haar man tot voor kort in Port-Said arbeid
de, bracht haar een bezoek en trof haar aan 
in een rood jersey met het Legerwapen er 
op geborduurd. 

De naaste buurman van Rachaels ouders 
is ook een Christen, die ook het Leger kent, 
waarmee hij in Belgie in aanraklng kwam. 
Beide families houden tezamen bidstonden. 
Voorwaar, het koninkrijk Gods is als een 
zuurde€sem, overal doordringende en overal 
zegenende. God zegene onze dappere heils
soldate van Jeruzalem ! 
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H ET was feest in het Bandoengsche Leger, 
toen bekend gemaakt werd, dat de 

Territoriaal Kommandant den Jongelieden
dag zou leid.en. Er waren dan ook voorbe
reidingen getroffen voor een grootschen 
dag ! 

Wij hadden ook gasten. Dat verhoogt 
altijd de feestvreugde en zoo ook hier. Een 
flinke gr<>ep jonge menschen van Batavia 
I en II en een autobus vol van Cheribon, 
kwamen de troepen versterken. 

Allereerst was daar het kampvuur op 
Zaterda .vond ! De mooie Oostersche ster
renhemel als een dak boven or.s, het hoog 
oplaaiende vuur, eminente leiders als Adju
dant Gladpootjes en Kapitein Young, de 
Bandoengsche troepen, die een keurig feest
programma hadden voorbereid alles 
werkte mee om dien avond tot een bijzonder 
geslaagde ite maken. Vlot werd elk stuk 
afgewerkt. De griezelig-geheimzinnige Gari-

S T R IJ D K R E E T 

T~· 

Kolonel Beekhuis voert de jonge menschen aan, daarin 
ter zijde gestaan door mevrouw Beekhuis, den Chef~ 

Secretaris en alle Bandoengsche officieren. 

boo-dans werd met spanning gev9lgd, de 
volksdansjes door den meisjestroep, de 
,,troepmiddag" door de welpen, de spelletjes 
door de Zonnestralen, ontvingen luid 
applaus. Het was een goede, mooie avond, 
gepaste inleiding tot den Jongeliedendag, 
want het ,,kennismaken" was nu voorbij en 
den volgenden dag kon men dadelijk zich 
ten volle geven. 

* * * 
De meetings op Zondag waren zeer 

gezegend. De Kolonel wist zich uitstekend 
bij zijn gehoor aan te passen en genoot de 
onverdeelde aandacht. De aardige wijze, 
waarop ieder korps zich voorstelde, . deed 
alleru onmiddellijk thuis gevoelen. Het lied 
van de meisjes-bijbelklas van Bandoeng I, 
ging er in en het koor werd in elke bijeen
komst met enthousiasme in het Hollandsch 
zoowel als in het Maleisch gezongen. 

Welk een mooie lessen bracht de Kolonel 

tot de jongeren. Diepe levenswaarheden, 
aannemelijk en begrijpelijk voorgesteld, 
werden hun geboden. Het hart ontroerde, 
toen na de tweede samenkomst spontaan 
allereerst een aantal flinke jongens naar 
voren kwam om Christus als hun Leidsman 
te kiezen. Daarop volgden vele anderen, lhet 
werd een bidden en pleiten en noodigen en 
Gods Geest deed Zijn eigen heilig werk in 
ons midden. 

* * * 
In de middagbijeenkomst hadden enkele 

jonge menschen een gelegenheid tot getui
gen. Een jongens-korpskadet van Batavia II 
sprak zonder aarzelen de groote schare toe 
en vertelde van Gods werk in zijn eigen 
hart. Ook Kandidaat Tan van Bandoeng II 
wist door de geestige wijze van vertellen, 
de jongelui te boeien. Nogmaals Illa.ill de 
Kolonel het woord en richrtte een laatste 
eJ.mStige boodschap tot de groote schare van 
bijna 200 jonge menschen. Het was goed in 
onze Congreszaal ! 

Mooi werd in deze samenkomsten ge
zongen door ihet kwartet van Cheribon, ook 
Batavia I en II, zoowel als Bandoeng II 
lieten z.ich hooren. Ieder gaf van het beste 
en daarom is deze dag heerlijk geworden. 
De Chef-Secretaris leidde in zang en gebed 
en mevrouw Beekhuis had des morgens de 
gelegenheid uit den schat haars harten aan 
de jonge menschen iets mede te deelen, wat 
hun op den levensweg ten goede zal komen. 

Adjudante Brouwer stond eveneens den 
Kolonel in alles dapper terzijde. 

God zegene ons jeugdwerk ! B. 

Wandel in 't licht van Gods liefde, 
In den zonneschijn. 

Voorwaarts altijd, in Hem verblijd, 
En gij zult gelukkig zijn. 

Vraag niet, waar de weg u heenleidt, 
Vraag niet, wat een ander denkt. 

Adjudant Gladpootjes spreekt de padvinders toe bij het 
kampvuur in Bandoeng. 

Wandel in 't licht van Gods liefde, 
In den zonneschijn ! 

OOGSTFEEST IN MALANG I. thuis gevoelden, doch ,,de klok draaide te 
snel in Malang" zeide de Majoor, want de 
tijd was bijna voorbij. Het heerlijkste kwam 
echter nog. Nadat Gods woord was gebracht 
knielden vier personen vrijwillig neer om 
God te zoeken. 

onder lei ding van Majoor C. Barbier. 

Officieele opening van den bazaar door mevrouw Fikenscher, 
ecbtgenoote van den ass ... resident. 

Op Maandag :had de groote jaarlijksche 
bazaar plaats in de Societeit ,,Concordia". 
Om 10 uur was de opening door mevrouw 
Fikenscher, aangezien mevrouw Hoge
wind, echtgenoote van den resident, hiertoe 
plotseling verhinderd was. Nadat de Majoor 
met de ruim 100 aanwezige dames een korte 
samenkomst had gehouden en de bedoeling 
van dezen bazaar had toegelicht, verklaarde 
de echtgenoote van den ass. resident met 
enkele zeer waardeerende woorden de 
bazaar voor geopend. 

Er was iets bijzonders te doen in de Leger
zaal op Zaterdag 1 October, want het groote 
erf voor de zaa1 was herschapen in een waar 
autopark van stationneerende auto's, en waar 
deze wachten, daar zijn hezoekers. Nu die 
waren er, want 250 menschen hadden een 
plaatsje gevonden om te genieten van de 
geschiedenis van ,,Naaman- de Syrier", welke 
door de Padvinderstroepen van Malang I zou 
worden vertolkt in levende beelden. En zij 
hebben dit op meesterlijke wijze gedaan. 

Majoor Barbier, die de leidster was van 
de bijeenkomsten der volgende dagen, opende 
de samenkomst en wees in haar inleidend 
woord op de groote beteekenis van het 
oogstfeest, doch vooral op den oogst der ge
hoorzaamheid, die in deze mooie geschiede
nis naar voren trad. Daarop was de avond 
aan de jonge menschen. Met diep gevoel 
deed elk zijn deel, zoodat er op sommige 
momenten een groote ontroering door de 
menschen ging. Op een antler oogenblik 
schalde vroolijk gela~h op, om toch 
weer onmiddellijk voor diepen ernst plaats 
te maken. De herinnering aan dezen avond 
zal tot zegening zijn ! 

Ook de kinderen van de Zondagsschool 
hadden het voorrecht om op Zondagmorgen 
naar Majoor Barbier te luisteren en waren 
er getuige van, hoe enkele hunner kame
raadjes tot Jong-Soldaat werden ingezegend. 
Een nieuw koor door de Majoor geleerd, 

vond hart@lijko instemtning. 
Op Zondagmorgen kwamen zeer velen op 

om in vredige sfeer te luisteren naar wat 
de Heer tot hen te zeggen had door middel 
van Zijn woord, op zulk een duidelijke 
wijze gebracht. De zangbrigade zong over 
,,Rijkdom", die met de wedergeboorte daalt 
in de ziel. De Kapiteins Sprokkereef zongen 
een toepasselijk lied, daarop kwam het voor
naamste : de boodschap van God, door Zijn 
dienstmaagd doorgegeven. Diep ernstig 

kwam de aansporing voor den ,,zielen-wijn
gaard" goed zorg te dragen. Acht zielen 
kwamen tot Christus in heilige ontroering. 
'sAvonds was de zaal eveneens weer geheel 

gevuld. Er was blijdschap bij de kinderen 
Gods, want nieuwe strijders kwamen de ge
lederen versterken. Eerst drie solfiaten, die 
onder de Vlag werden ingezegend, daarop 
4 rekruten, die werden voorgesteld en wien 
de zegenbede werd toegezongen, aangezien 
zij als ouderen, als een ,,gebeds-brigade" hun 
officieren zullen helpen. Ook een aantal 
jeugdwerkers werd officieel aangesteld. De 
Korpskadetten zongen een strijdlied. Twee 
der nieuwe strijders gaven hun getuigenis. 
Het was te zien, hoe alle aanwezigen zich 
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]uist ontvangen. 

Een ware stormloop was het daarna na.ar 
de keurig opgemaakte tafels en de opbrengst 
van dezen dag heeft alle verwachtingen verre 
overtroffen. Vele vooraanstaande inwoners 
van Malang toonden hun belangstelling. 

BANDOENG 

STANLEY JONES; een der meest gelezen schrijvers ter wereld : 

Christus langs den lndischen 
Christus en de Tafelronde, • 
Op lederen W eg Christus • 

Heirweg, geb. f 3.20, franco 

Christus op den Berg . 
Christus en het Menschelijk Lijden 
Christus' Antwoord op het Comrounisme, 
Aan ons de Beslissing 
Triumfeerend Leven 
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EEN SPROOKJE. 

,,Lang, heel lang geleden heerschte op 
aarde een groote droogte. Alle rivieren, 
beken en bronnen w aren uitgedroogd. Boo
men, struiken, 't gras, alles was verdord. 
Menschen eni dieren stierven van dorst. Eens 
op een nacht ging een klein meisje met een 
kruikje er op uit om water te zoeken voor 
haar zieke moeder. Nergens vond het kind 
water en ten slotte ging het buiten op 't 
veld in het gras llggen, zoo moe was 't door 
het lange zoeken geworderu 

Spoedig viel het meisje in slaap. Toen zij 
wakker werd en de kruik in haar handje 
nam, had ze bijna het water er uit gegoten. 
't Kruikje was namelijk vol helder, frisch 
water. 't Kind was erg blij en wildc gaan 
drinken, maar zij bedal!ht, dat' zij dan 
misschien niet genoeg v0or hc.ar moe
der zou hebben en liep vlug naar huis. 
Z66 vlug liep ze, dat ze een hondje, 
dat voar haar voeten liep niet zag. Ze 
struikelde er over en liet de kruik vallen. 
H;aastig greep het meisje naar de kruik. Ze 
dacht, dat al het water vermorst zou zijn, 
maar neen, de kruik stond reohtop en al het 
water was er neg in gebleven. De kleine 
goot wat water in haar hand voor het 
hondje ; dat likte het gretig op en begon 
vroolijk om haar heen te springen. Toen nu 
de kleine de kruik weer opnam, was deze 
niet meer van steen, maar van zilver. Zij 
droeg de kruik naar huis en gaf die aan haar 
moeder. De moeder zei : ,,Ik zal toch niet 
lang meer leven, drink jij liever ! " en ze 
gaf de kruik aan haar dochtertje terug. Op 
dat oogenblik veranderde de kruik van zilver 
in goud. De kleine kon ziah niet langer 
inhouden, ze had de kruik al aan haar mond 
gezei, toen plotseling een zwerver in de deur 
stond en om wat drinken vroeg. Het kind 
bedaqlit zich niet, maar gaf de kan aan den 
zwerver. '.Doen fonkelden plotseling op de 
kan zeveil reusachtig groote diamanten en 
uit elk daarvan stroomde een dikke straal 
ihelder, £risob. water. 

De zeven diamanten echter stegen steeds 
hooger en hooger, kwamen tot aan den 
hemel, en werden het sterrenbeeld ,,De 
Groote Beer". 

Mevrouw Boerstra, echtgenoote van den 
burgemeester, zoowel als de ass. resdent zeli, 
mochten wij onder de aanwezigen opmer
ken. 

Wij zeggen dank aan alien, die door hun 
gaven, tijd en sympathie deze dagen tot zulk 
een groot welslagen gemaakt hebben. 

J. Wijkhuizen, 
Luit. 

IM4DIEID 
,,Ik schaam mij het Evangelie van Christus 

niet." 
Zijn er wel eens oogenblikken in je leven 

geweest, <lat je je schaamde, om te zeggen, 
dat je een Christen was? Ben je dapper 
gen<>eg geweest voor Christ.us uit te komen 
in tegenwoordi~eid van andere meisjes en 
jongens Zijn zijde te kiezen, wanneer ande
ren zich tegen Hem keerden ? 

Er was eens een jongen, die naar een 
kostschool .ging. Hij deelde zijn slaapkamer 
met verscheidene andere jongens. Toen het 
bedtijd was knielde hij neer om te bidden. 
De andere jongcns hegonnen te lachen en 
met hem te spotten. Zij wierpen allerlei 
voorwerpen naar hem en probeerden hem 
er toe te brengen, met bidden op te houden. 
Maar den volgenden avond knielde hij weer 
r.eer en bad onbeschroomd. En ook den 
daaropvolgenden avond deed hij hetzelfde. 
Niet langer bespotten de j~ngens hem nu. 

Een paar avonden later knielden ver
scheidene andere jongens neer. 

Zij waren bang geweest, kleur te beken
nen. Al die dagen hadden zij geweten, dat 
ook zij moesten doen als hun kameraad, 
maar ze hadden er niet den m<>ed toe gehad. 
De dappere standvastigheid van hun makker 
had hen beschaamd gemaakt. Een jongen, 
die voor Christus uitkwam, bracht door 
kleur te bekenncn zijn kameraden tot inkeer. 

GOEDE GEDACHTEN. 
Heb goede en edele gedachten, dan zal 

je leven ook goed en edel zijn. Zooals een 
mensch in zijn hart denkt, zoo is hij ook, 
en zijn gedachten drukken zich af op zijn 
gel&at. 
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K om zacht, o heilig Christuskind, 
to leven in elk, die U vlndt I 
Woon In mij, laat het harte mijn 
voor immer Uwe kribbe zijn . 
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N bet geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den 
keizer Augustus, dat de geheele wereld beschrevcn zou worden. 
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie 
stad.11ouder was. 

En zij gingen allen om heschreven te worden, een iegelijk naar zijne 
eigene stad. 

En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, 
tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wor t, ( omdat hij uit bet huis 
en geslacbt van David was) om beschreve th worden met Maria, zijne 
ondertrou\vde vrouw, welke bevrucht was. 

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, 
dat zij baren zoude; en zij baarde haren eerstgeboren Zoon en wond llcm 
in doeken, en legdc Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen 
plaats was in de herberg. 

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, 
en hielden de nachtwacht over hunne kudde. 

En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren 
omscheen hen en zij vreesden met groote vreeze. En de engel zeide tot 
hen: Vreest niet ! want ziet, ik verkondig u groote blijdschap, die al den 
volke wezen zal ; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke 
is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u een teeken zijn : gij zult 
het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En 
van stonde aan was er met den engel eene menigte des hemelschen heir
legers, prijzende God en zeggcnde : Eere zij God in de hoogstc hemelen, en 
vrede op aardc, in de menschen een welbehagen ! 

En het geschiedde, als de engelcn van hen weggevarcn waren naar den 
hemel, dat de herders tot elkander zciden : Laat ons dan heengaan naar 
Bethlehem, en laat ons zien het woord, dater geschied is, hetwelk de Heere 
ons heeft kond gedaan. 

En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindeken 
liggc11de in de kribbc. 

En als zij het gezien hadden, inaakten zij alom bekend hct woord, dat 
hun van dit Kindeken gezegd was. 

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgcen hun gezegd 
werd van de herders. Doch Maria bewaarde dezc woorden alle tczan1en, 
overleggende die in haar h~u-t. 

En de herders keerdcn we<lerom, verheerlijkende en prijzende God over 
alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gcsprokcn was. 

Lukas 2 : 1 - 20. 

HE 1f KER§1f~EVA\N6E1LllE 

Daar is uit 's werelds duistre wolken 

Een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken ! 

En gij, mijn ziele I bidt het aan. 
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