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Op de rotsige kust van ,,Old Eng
land" is in den ouden tijd menig 
goed en zwaar beladen schip ver

gaan en vele dappere zeelieden hebben 
den dood gevonden in de zilte golven. 

Men gevoelde, dat men de zeelieden 
toch moest waarschuwen voor de ge
vaar lijke klippen en het werd gepro
beerd met groote ijzeren vuurmanden, 
hoog op de rots geplaatst, waarin men 
houtblokken brandde, welke alzoo 
eenig licht verspreidden, maar regen 
en storm waren oorzaak, dat juist in 
de donkerste nachten, wanneer h"t 
weer zoo bijzonder slecht was en de 
behoe£te aan licht het grootst het vuur 
werd uitgebluscht, en de menschen in 
nood zagen tevergeefs uit naar licht, 
wat hen den weg zou wijzen. Later 
bouwde men hooge houten stellages, 
waar boven op een licht werd geplaatst. 
Dit ging veel beter, maar het bout was 
niet duurzaam genoeg en de stellages 
vielen in elkaar. 

Toen zei een bekwaam bouwmees
ter, met name John Smeaton, die diep 
onder den indruk was van de groote 
behoefte aan licht op de donkere zee, 
dat bij een steenen vuurtoren wilde 
bouwen. 

,,Wat?" zei men, ,,U wilt hier een 
toren bouwen van steen ? Dat zal erg 
moeilijk zijn. Waar wilt U de steenen 
vandaan balen ? Het is bier een onher
bergzaam en bijna ontoegankelijk oord. 
Dat zal moeilijk zijn ! " Smeaton zeide 
ecbter : ,,Het moet gedaan worden en 
niemand zal mij er van terugbrengen, 
omdat het moeilijk is. En hij bouwde 
zijn vuurtoren te Eddystone, welke 125 
jaar de donkere zee verlichtte en oor
zaak was, dat velen behouden werden. 

,,HET LICHT SCHIJNT IN DE 
DUISTERNIS." 

Wat is het soms donker op de zee 
des levens. Gevaren van allerlei aard 
bedreigen het leven. Wat een vragen 
rijzen er in bet liart des menschen, 
waarop geen antwoord gegeven kan 
worden, zelfs door den knapste der 
stervelingen niet. Hoe raadselachtig is 
het leven zelf. Van waar komen wij en 
waar gaan we heen ? 

W aarom is er zooveel kwaad, zooveel 
zonde in deze wereld ? 

W aar is de gerechtigheid ? 
Hoe komt het, dat ik niet goed hen 

en doe hetgene ik feitelijk haat ? 
Welk een duisternis, wat een heen 

en weer slingeren op de zee des levens ! 
Maar blik opwaarts, mijn waarde 

lezer ! Er is LICHT. Het Licht is ver
schenen in deze wereld. Van den Va
der der lichten is bet W oord uitgegaan 
en de duisternis is doorboord, verdwe
nen, en de hemelen hebben zich ge
opend en het Licht heeft ons God ver
klaard in al Zijn heerlijkbeid en ge
rechtigheid. Het Licht schijnt in de 
duisternis. J ezus is gekomen, vol van 
genade en waarheid ! 

Hij laat ons zien, vanwaar wij komen, 
want Hij zegt, dat God ons aller Vader 
is. Hij verkondigt, dat de Verlossing te 
verkrijgen is van onze zonde door het 
eenvoudig geloof in Hem, Die gekomen 
is als Rantsoen van onze zonden. 

Hij leert, dat de bestemming van den 
mensch is om in Gods gemeenscbap te 
leven en eenmaal in Zijn eeuwige heer
lijkheid te zijn. Hij zegt, dat Hij de 
Zijnen bekleeden zal met witte klee
deren, en doen wandelen op de straten 
van goud. 

voor Ned.-lndie: Javastraat 16, Bandoeng. 
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0, welk een wonderbaar heerlijk 
licht werpt J ezus op de levenszee ! Hij 
wijst allen de veilige haven. Zoek in 
Zijn woord, laat u door Zijn Geest lei
den en de duisternis moet wijken voor 
het Licht des Levens, heerlijke zeker
heid wordt des menschen deel, wan
neer hij zich door dat licht laat leiden 
in zijn dagelijkschen wandel. 

** * 
Tenslotte bepaal ik u nog bij een 

woord van den Grooten Meester tot de 
Zijnen. In de beroemde en heerlijke 
Bergrede zegt J ezus : ,,Gij zijt het licht 
der wereld, een stad boven op een berg 
liggende kan niet verborgen blijven." 
(Matth. 5: 14) 

Dat is een ernstig woord voor de 
kinderen Gods. ,,Gij zijt het licht der 
wereld'', ,,en'', voegde Hij er aan toe, 
,,Laat uw licht alzoo schijnen voor de 
menschen, dat zij uwen Vader, Die in 
de hemelen is, verheerlijken." ( vers 
16) 

John Smeaton deed ontzaglijk veel 
moeite voor zijn steenen vuurtoren, 
opdat de menschen bebouden zouden 
warden door het licht. 

God heeft in Zijn groote lief de in deze 
wereld duizenden gezocht en gebracht 
uit de duisternis van zonde, zelfzucht 
en onzekerbeid tot het licht, hef won
derbaar licht van Zijn koninkrijk en 
velen getuigen ,,door genade hen ik een 
kind van God ! " Velen zijn aangeslo
ten bij een kerkgenootschap of andere 
gemeenschap van geloovigen ; het Le
ger des Heils beeft Zijn honderddui
zenden soldaten de wereld over, tot 

ons alien komt nogeens de booge roe
ping : ,,Laat uw licht scbijnen voor de 
menscben ! " 

Het leven van den belijdenden Chris
ten, moet zijn belijdenis bevestigen: 
reinheid des levens, omdat hij gelooft. 
dat ,,bet bloed van J ezus Christus, 
Zijnen Zoon, ons reinigt van alle zon
den." 

Overwinnend leven, omdat hij Hem 
toebehoort, Die gezegd heeft: ,,Mij is 
gegeven alle macht in hemel en op 
aarde en Mijne kracht wordt in zwak
heid w)1br~rht" 

Lief , o.u.l. zich been verspreidenJ. en 
blijdschap betoonend, omdat hij een 
volgeling is van Hem, Die met inner
lijke ontferming bewogen was over 
hen, die in nood waren en zeide : 
,,Mijnen vrede geef Ik u !" en ,,Deze 
dingen heh Ik tot u gesproken, opdat 
uwe blijdschap vervuld worde !" 

0, mede-Christenen, laat dat he
melsch licht schijnen voor de men
schen. Het is zoo danker in deze we
reld. Er is een angst-psychose, het 
ronken der vliegtuigmotoren, de pro
paganda voor gasmaskers, de verster
king van leger en vloot, veroorzaken 
veel onrust en pijn. Laat uw licht 
schijnen ! 

In de worsteling om goed te zijn, 
recht en waar te leven, bezwijken 
velen. Laat uw licht schijnen ! 

Honderden zijn bevreesd voor dood 
en oordeel. Laat uw licht schijnen ! op 
de donkere golven der levenszee en 
gij zult uw Vader in den hemel ver
heerlijken, doordat velen behouden 
word en. 
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HET ZILVEREN JUBILEUM 
VAN HET MILITAIR TEHUIS IN MALANG. 

H ET 25-jarig jubileum van het Militair
tehuis in Malang is maar niet een offi

cieele plechtigheid geweest, <loch is een echt 
feestelijke gebeurtenis gewovden voor alien, 
die er bij betrokken waren. 

De feestmaaltijd was, omdat de ,,jongens" 
op den dag van het feest zelf op oefening 
waren grootendeels, reeds den Z<>ndag te
voren gehouden en Adjudant en mevr. Glad
pootjes hadden als een echte vader en moe
der hun jongens fijn onthaald ! 

V oor de officieele receptie op Dinsdag 4 
Juli was Kolonel Beekhuis ·overgekomen. Van 
Tarakan komend op Maandagmiddag, was de 
Kolonel Dinsdagmorgen vroeg naar Malang 
gereisd om des avcnds weer van Soerabaja 
uit met den nachttrein naar Bandoeng te 
gaan. Dubbel werd dus gewaardeerd, dat 
onze leider in deze druk bezette dagen 
gekomen was. Des morgens om half elf had 
de receptie plaats. Uit de Oosthoekbode 
citeeren wij bier en daar. 

,,Op het groote voorerf van het Tehuis wap
perde cp verschillende plaatsen de nationale 
driekleur, en de groote voor- of recreatrezaal 
was eenvoudig doch smaakvol versierd, ter
wijl de bezoeker bij zijn binnentreden onmid
dellijk getroffen werd door de warme, huise
lijk-knusse en hartelijke sfoer, welke bier 
immer heerscht. 

Van verscbi1lende zijden werden bloemstuk-

ken en gelukwenschen ontvangen, w.o. van 
den fd. plaats. commandant van Malang, het 
13e bataljon Infanterie, de trouwe Tehuis
bezoekers, het bestuur en de leden v;an 
de V. T. B. (Vereeniging Tehuis-Be.2loekers). 

Onder de vele aanwezigen voorts merkten 
wij op : den scheidenden regimentscomrruan
cl.ant kolor .. el J. H. Uhl, de kap.-adjudant 
d'Ablaing van Giessenburg, de fd. plaats. 
commandant overste Fikenscher, m.ajoor 
Jord!ans van bet Se bat., de Off. van Gezond-

Overste Fikenscher, ·de 
fd.plaats.commandant, 

bracht de gelukwenschen 
van het garnizoen over. 

Burgemeester Boerstra 
sprak namens de gemeen
te Malan.g en wenschte 
Gods zegen op den ver-

deren arbeid in bet 
Tehuis. 

Godsclienstleeraar Van 
den Bos, vertegenwoor
digde de Protestantsche 
gemeente en xnemoreerde 
het aangenaam contiaiet 
met de verschillende be
heerders van ,het Tehuis. 

Het slot: Adjudant Glad
pootjes leidt de vele gas
ten in het zingen van: 
,,Geprezen zij des Hei-

lands naam !" 

heid Dr. Dral5ten, de kapiteins Doornbos en 
Tiemers, Mevr. Hogewind, Mevr. Fikenscher 
(echtgenoote van den ass. resident), de ass. 
resident t.b. Velthuizen Well, Burgemeester 
Boerstra, de Zendingsleeraar Ds. Pik, de 
godsdienstleeraren van den Bos en van 
Haasen, de heer Knottnerus, plaatselijk agent 
van de N.I. Handelsbank benevens vele 
anderen. 

Majoor Ramaker opende dit samenzijn met 
het doen zingen van het mooie oude lied : 
,,God onze Hulp in ouden tijd", waarna Ma
joor Kyle, de directrice van het Leger des 
Heils-ziekenhuis te Soerabaia, voorging in 
gebed. 

Kolonel Beekhuis spreekt. 
Zakelijk. en tech tegelijkertijdl op vaak 

humoristische wijze, zette de Ko1onel in korte 
trekken de · wording en ontplooi'ing van den 

Adjudaint en mevr. Glad
pootjes temidden van hun 
groote gezin, dat aan den 

feestmaaltijd deelnam. 

arbeid O'Ilder de militairen in het algemeen, 
zoowel als <lien in dit Tehuis afzonderlijk uit
een, er daarbij den nadruk op leggend, dat 
de beheerders van dit en dergelijke tehuizen 
deze taak niet kunnen vervullen op doel
treffende wijze, tenzij ze gedreven worden 
door de liefde van Christus. Het beeld, wat 
de Kolonel aanhaalde van Paulus als de op
richter van het eerste Militair tehuis, tijdens 
zijn gevangenschap, was een nieuwe gedachte 
en zeer treffend. 

De juiste blik op het leven, de plaats in de 
samenleving, de moreele en 1geestelijke be
hoeften van den militair, welke de Kolonei 
ga£, deed hem de onverdeelde aandacht van 
de •groote schare aanwezigen boeien. Met de 
bede, dat ook in de toekomst Gods zegen op 
den arbeid in het Tehuis zou rusten, eindigde 
de Kolonel zijn toespraak. 

Majoor Kyle en mevr. Adjudant Palstra 
zongen daarop: ,,Een Vriend is mijn Jezus, 
Die alles mij schenkt". Duidelijk en gevoelvol 
werd het gezongen, zoodat· temidden van deze 
,,zakelijke receptie" het wonderschoorue 
evangelie toch een eigen plaats had en iets 
liefelijks bracht tot het hart, daarin het ge
heim vertolkend van de kracht, die ook den 
militair kan bewaren van stap tot stap : 
vriendschap met Jezus ! 

De overige sprekers. 

,,De volgende spreker was overste Fiken
scher, de fd. plaats. commandant, wien het 
groot genoegen deed bij deze gelegenheid het 
woovd te mogen voeren met een tweelerug 
doel, ten eerste de oprechte gelukwenschen 
van het garnizoen te mogen ·overbrengen, en 
tweedens om een uiteenzetting van het doel 
en streven, van militair standpunt bezien, 
van het Tehuis te geven. 

In het kort samengevat is dit doel en stre
ven. gericht op het bieden aan den militair 
en <liens gezinsleden van een eenvoudig doch 
aangenaam tehuis, ontspanning en algemeene 
ontwikkeling. 

Dit militair Teihuis nu voldeed volgens 
spr. tenvolle aan de gestelde eischen. Iederen 
Zondag bestond voor de militairen gelegen
heid om tegen billijken prijs een gezamen
lijk middagm.aal te nuttigen ; er was een lo
geergelegenheid voor den militair en zijn ge
zinsleden om ontbijt, middag- en avond-

Het gevaar van onbeheerscht spreken. 
Het begin van oneenigheid is bijna altijd 

terug te brengen tot een ondoordacht gespro
ken woord of kleine onvriendelijke daad. De 
Grieken vooral legden den nadruk op zelf
contrOle als de voornaamste deugd, Met niets 
doen wij elkaar zooveel leed als door een on
doordacht, haastig gesproken woord. 

In den practischen en bemoedigenden brief 
van Jacobus, is een opmerkelijk gedeelte, <lat 
spreekt over de macht va:ru de tong. De schrij
ver heeft het over het besturen van groote 
schepen, ,,gedreven door harde winden, zij 
worden omgevoerd met een zeer klein roer". 
Hij vervolgt : ,,Alzoo is ook de tong een zeer 
klein lid en roemt nochtans ·groote dingen. 
Ziet, een klein vuur, hoe ·grooten hoop houts 
het aar.steekt." Hij spreekt ook over de tong 
als over ,,een vuur, een wereld van ongerech
tigheid, welke het geheele lichaani besmet." 

,,Met dit kleine lid loven wij God en door 
hetzelve vervloeken wij de menschen, die 
naar de gelijkenis van God gemaakt zijn". De 
verstandige mensch is hij, die zooals hct 13de 
vers zegt : ,,zijn goeden wandel bewijst uit 
zijr..ie werken in zachtmoedige wijsheid." 

Wij leven in een tijd van haastig handelen 
en spreken, ons oordeel is evenzoo vaak 
haastig en ondoordacht. Wij moeten zelfs 
constateeren, dat de kunst van rustig, be
schaafd en beheers~ht spreken weinig meer 
wordt toegepast. Zelfs de muziek ademt iets 
van de haastige spanning van onzen tijd. 

Er is noch l:eteugeling noch begrenzing 
aan dit ons groote voorrecht : vrijheid van 
spreken. 

Een haastig gevormd oordeel, uitgedrukt in 
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maal te ge bruiken, eveneens tegen billijke 
prijzen. 

Met genoegen maakte spr. eenige cijfers 
omtrent het toenemende bezoek bekend : in 
1936 ruim 9600, in 1937 ruim 10.000 en in 1938 
ruim 13.480 bezoeken van militairen te 
Mal:ang. ~ 

Het Tehuis had inderdaad tenvolle bewezen 
te voorzien in een behoefte, weshalve de Re
geering aanleiding heeft gezien biervoor een 
subsidie te verleenen. Spr. h~opte derhalve 
dat het Tehuis nog in meerderen. bloei en 
groei moge toenemen. 

Daarop kregen de ass. resident en de bur
gemeester van Malang gelegenheid een woerd 
te spreken. 

Eerstgenoemde spreker gewaagde van het 
goede, wat hij over den arbeid in <lit tehuis 
gehoord had en bracht op sympatbieke wijze 
de gelukwenschen van den resident over. Met 
een geestige opmerking voor ,,een lang leven" 
ook van het militair tehuis, wist spreker een 
aangename sfeer te scheppen, die huiselijk 
aandeed in deze omgeving met de vele offi
cieele pers011Jen, getooid met .,goud en medail
les". 

De burgemeester legde in zijn toespraak een 
diepen toon. Met een toepasselijk beeld van 
de electrisohe tram, die langs vaste lijnen gaat 
en de kracht tot arbeiden van boven oo.t
vangt, maakte zijn edelachtbare duidelijk, hoe 
ook de militair deze beide beginselen ,,een 
vaste lijn" en ,,leiding van Boven" n~ 
heeft in Ned.-Indie, waartoe hij in dit mili
tair tehuis de voorlichting en hulp kan 
krijgen. 

Als laatste spreker was <l'aar de heer van 
den Bos namens de Prot. gemeente. Spreker 
had het voorrecht gehad 25 jaar geleden bij de 
opening tegenwoordig te zijn en kon dus uit 
ervaring vertellen van den vooruitgang ge
durende de periode, welke feestelijk herdacht 
werd. 

Kolonel Beekhuis eindigde tenslotte met 
een kort woord van dank voor al wat <lien 
morgen gesproken was. Allengs was een pret
tige ongedwongen stemming gekomen onder 
de aanwezigen en bij het zingen van een lof
lied, geleid door Adjudant Gladpootjes, gaven 
allen hun aandacht aan de woorden en velen 
trachtten zielfs mee te zingen. Adjudant Har
ding Young, sloot dit w~lgeslaagde bijeenzijn 
met dankgebed voor al Gods goedheid. B. 

overdreven taal, een snel antwoord - gege
ven met bitter sarcasrne, onvriendelijke 
woorden, gesproken in brandenden toorn, 
onredelijk debat in een publieke zitting, al 
deze dingen scheppen toestanden, waarvoor 
het menschelijk hart geen ·genezing vindt. 

Misverstand, vervreemding, het verbreken 
van de meest ir.mige banden des !evens, zijn 
he'o onvermijdelijk gevolg van in toorn ge
sproken woorden. ,,Ziet, een klein vuur, hoe 
grooten hoop houts het aansteekt." Veel 
kwaad in deze wereld zou voorkomen, ja 
zelfs genezen kunnen Worden, .indieDJ er een 
straf stond op ·ondoordaoht, haastig oordee
len ! Zelfs vele problemen tusschen de ver
sohillende natien zouden opgelost kuruum 
worden, indie:n er minder haastig geoordeeld 
werd en er meer welwillend begrijpen was 
onderling. 

Welk een verheven zelfbeheersching toonde 
onze Meester, toen Hij stond voor Pilatus en 
Zijn beschuldigers. ,,Antwoordt Gij niets ?" 
werd Hem gevraagd en Zijn stilzwijge:n be
nauwde degenen, die Hem beschuldigden. 

Het was de verhevenheid van geduld en 
zelfbeheersching in Een, Wiens woorden 
vriendelijk en doordacht waren, die Hem de 
hoogste en heiligste plaats gaven <>'!lder de 
menschenkinderen. De wijze, waarop Hij 
handelde met hen, die een vergissing maak
ten of de wetten der samenleving hadden 
vierbroken, was de eenig juiste. 

Het wondere woord : ,,Zoo veroordeel Ik u 
ook niet", is nog altijd gebleken een meer 
welslagende methode van handelen te zijn, 
dan het hard en onverbiddelijk oordeelen. 

De Boodschapper. 
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BERGEN worden gewoonlijk als hinder
palen beschouwd ; God zegt, dat Zijn 

bergen hoofdwegen zijn - middelen om nader 
tot het doel te komen. Het doel van het kind 
van God is het bezit van een Christelijke 
gezindheid. Geweldige bergketenen staan er 
tusschen hem en zijn doel en dreigen hem 
in zijn voortgang tegen te houden. Maar in 
werkelijkheid helpen zij hem vooruit. Dat 
wil zeggen, als het Gods bergen zijn en geen 
bergen, die door zijn eigen zonde of. dwaas
heid ontstaan zijn. 

Misschien moet de pelgrim tot vlak bij 
den voet van den berg komen., voor hij 
ontdekt, hoe deze tot een weg moet worden. 
Terwijl hij voor den schijnbaren hinderpaaJ 
wacht, tot de Heer komt, om hem de kracht 
te vernie• wen, opdat hij hem zou kunnen 
bestijgen, opent zich een weg voor hem. 
Misschien is het wel een ,,luchtweg", waarbij 
dan tevens in het benoodigde materiaal voor 
het vliegen voorzien wordt. Zij zullen op
vliegen met vleugelen als eens ,,arends." Het 
,,luchtvervoer" van God is beter dan dat 
der menschen. Een opwekkende ervaring is 
de vlucht voor den mer.sch aan den voet 
van den berg. Niemand heeft iets op de 
moeilijkheden tegen, als men er overheen 
kan vliegen, en dat is de reden, waarom het 
kind van God verheugd kan zijn over be
proevingen, smart en verlies, welke hem op 
zijn weg teger.komen. 

De weg over de bergen is echter niet 
altijd een luchtweg, met daarmee gepaard 
gaande vreugde. Soms bemerkt de pelgrim, 
dat er geen ,,arendsvleugelen" voor hem zijn. 
In plaats daarvan is er voor hem slechts 
een heel smal pad, dat nauwelijks te onder
scheiden is. Dat is dan een veel moeilijker 
weg, maar het is Gods berg, dus kan er 
geen twijfel bestaan, of er een weg is. Hij 
wacht ook dan op den Heer, opdat zijn kracht 
vernieuwd worde, zoodat hij ,,kan loopen 
en niet moede en mat wordt." 

, ,En Ik zal al Mijne 
bergen tot eenen weg 
maken 1 en Mijne ba
nen zullen verhoo~<! 
worden.'' 

( Jesaja 49 : 11). 

Ook heeft het ruwe pad zijn goede zijde. 
Het stijgen geeft genot ; vreugde is er in het 
overwinnen der hinderpalen ; gezondheid er. 
kracht nemen toe, telkens als een top be
klommen is; en al zijn de vergezichten niet 
zoo schoon als wanneer men de aarde al 
vliegende beschouwt, zij zijn zeker het 
beschouwen waard. Zoo zien wij, hoe Gods 
volk zich verblijdt over moeilijkheden, die 
veel zwaren arbeid en gestaag voortzwoegen 
hebben vereischt, om er overheen te komen. 

Er zijn evenwel ook tijden, waarin de pel
grim aan den voet van den berg noch een 
luchtweg, noch een ruwen bergpas vindt. De 
eenige weg, die zijn oog ontwaart, is een 
tunnel. ' 

Voor hem is de grootschheid van een op
waartsche vlucht niet weggelegd, noch de 
opwekking van een bergbeklimming ; hem is 
de donkerheid en de schaduw van den tunnel 
toegedeeld : het angstig gefluister van de 
berglucht, die langs de hellingen strijkt ; de 
vrees, dat hij in een verborgen strik zal 
geraken ; de vochtigheid der muren, die 
zijn ziel afmat, en hem het gevoel geeft, of 
hij er telkens bij neervalt. 

Wee dengene, die den tunnel is ingegaan 

Een Boodscbap van den T erritoriaal Kommandant. 

Mijn waarde makkers I 
De verkiezing van een nieuwen Generaal 

maakt bet voor mij noodzakeltjk, om van 19 Juli -
4 October D.V. afwezig te zijn van bet Territorie. 
Daarom wil ik door middel van de Strijdkreet nog 
een korten greet aan u allen zenden. 

Het is algemeen bekend, dat de Hooge Raad 
bijeengeroepen is op 15 Augus~us a.s. en van harte 
dring ik er bij u op aa~ om te bidden voor al de 
leden van dezen Raad, die zulk een belangr~ke 
keuze moeten doen. Moge God door Zijn Geest alles 
leiden, zoodat ans geliefd Leger er door gebaat 
en Gods koninkrtjk er door uitgebreid zal warden. 

De Chef-Secretaris is gedurende dezen tijd 
verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken en· 
ik ben er zeker van, dat u hem, als altijd trouw 
terzijde zult staan in bet volbrengen van zijn zware 
taak. 

Bij mijn terugkeer staan we al spoedig voor 
grootsche samenkomsten ter gelegenheid van bet 
45ste jaarfeest van ons werk bier te lande. Hebt 
geloof voor groote dingen. Zet uw hart op de red
ding van zielen en weet, dat Hij, Die ans tot Zijn 
werk heeft geroepen, ons oak wil bekwamen voor 
die taak. 

God zegene u rijkelijkl 

Uw u toegenege!1, 

Bandoeng, 18 Juli 1939 

zonder op den Heer te wachten, en zich de 
kracht te hebben laten vernieuwen om de 
verzekering te hebben gekregen, dat ,,hij zal 
wandelen en niet mat worden." Want in 
den tunnel is de pelgrim geneigd om te 
vergeten, dat hij verkeert in gevaar van te 
meenen, dat hij op een weg is, die ·geen 
uitgaDg heeft. Maar wanneer hij op God 

wacht, ziet hij in, dat het Gods berg is. en 
dat hij er doorheen zal komen. dat hij 
spoedig achter hem za1 liggen. 

En dan, gezegend oogenblik. ontdekt hij 
dat hij niet alleen is. ,,Al ging ik ook in 
een dal der schaduwe des doods, ik zou 
geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij." 
Zelfs wanneer de tunnel een graf zou blijken 
te zijn, het zou hem niet kunnen houden, 
en dus krijgt de pelgrim opnieuw de ver
zekering, <lat er een uitgang gevonden za1 
worden. W anneer hij dicht.er achter zijn 
Goddelijken metgezel aangaat, verliest de 
donkerheid haar verschrikking, en het ge
fluister van den wind wordt een boodschap 
van liefde en zorg. Wat de pelgrim mist 
aan vreugde die een ,,luchtweg" brengen kan 
of welke een bergbeklimming met zich voert, 
wint hij in het nauw contact met Christus. 

En zoo komt het, dat zij, die wel door 
de tunnels van het !even moeten gaan. 
dikwijls de gelukkigste menschen op aarde 
zijn ; want in de tm:nels leeren zij Hem 
kennen, en ,,de kracht Zijner opstanding en 
de gemeenschap Zijns lijdens" en zoo worden 
zij Hem gelijkvormig. 

,,Ik zal al Mijne bergen tot eenen weg 
maken," zegt God ; daar mogen Zijn kin
deren met vertrouwen voorwaarts gaan. Wat 
voor weg Hij ook toebereidt, het zal altijd 
een ,,verhoogde weft' zijn. Alle ervaring op 
den weg zal het· hare er toe bijdragen tot 
de schoone voltooii:ng aan het einde der 
baan, wanneer de pelgrims met blijdschap 
ontdekken, dat zij den Metgezel op den weg 
gelijkvormig zijn geworden, en zij zullen zich 
verheugen over het bereiken van hun doe] 
- een karakter, aan Christus gelijk, een 
zuiver Christelijke gezindheid. 

Eerste hezoek van KOLONEL BEEK H UIS 
aan TARAKAN. 

Plechtige opdrachtsdienst van den kleine van de Kapiteins Helmhout. 

De komst van Kolonel Beekhuis was voor 
l'arakan een bijzondere gebeurtenis. De be
langstelling op het vliegveld was dan ook 
groot, bijna alle vooraanstaande inwonenden 
van Tarakan waren aanwezig. 

Op Zaterdagmiddag 1 Juli werden bezoe
ken afgelegd bij de autoriteiten en de olie
velder.. van de B.P.M. bezichtigd. Op Zondag
morgen was een Wijdingsdienst aangekondigd 
in de aula van de B.P.M. welke daarvoor 
vriendelijk was afgestaan. Een groote schare 
telangstellenden was opgekomen. De Kom
mandant wist dadelijk zijn gehoor te bceien. 
Er had ook een zeer bijzoDdere plechtigheid 
plaats dien morgen, n.l. de opdracht van Pie
ter Bouke Helmhout - het eerste L~gerkind 
op Borneo geboren -. Menigeen pinkte een 
traan weg en allen waren diep getroffen, toen 
de Kolonel met den kleine in de armen en de 
ouders aan beide zijden, tezamen onder onze 
oude Legervlag den kleinen jongen opdroeg 
aan God. 

Niet onverdienstelijk zong een klein koor 
met orgelbegeleiding, waarna de Kolor:el zijn 

Wat kinderen zien en doen. 
Door een moeder~heilsofficier. 

,,Al het m.ijne is het uwe". 
Lukas 15 : 31b 

Ik slaakte eeru zucht van verlichting, toen 
ik mijn jongens hoorde uitroepen : ,,Moeder, 
de vliegertijd is nu voorbij !" Voortaan be
hoefde ik mij er dus niet meer bezorgd over 
te maken, dat de jongens, inplaats van op het 
verkeer te letten, steeds maar naar boven 
zouden staren, naar de vliegers, op het oogen
blik wachtend, dat er een ,,los" zou komen, 
om er dan zoo snel mogelijk achteraan te 
gaan. 

De knikkertijd was nu begonnen. Vader, 
die beweert, dat hij in zijn kinderjaren een 
aardlg partijtje kon knik.keren., beloofde op 
een middag eens met zijn zoons te spelen 
,,om echt". Maar hoe moest hij aan de knik
kers komen ? De beste oplossing was, om van 
elk van zijn zoons voor een cent knikkers te 
koopen. Zoo vroeg vader eerst aan den jong
ste : ,,Hceveel knikkers krijg ik van jou voor 
een cer..t ?" Rap volgde het antwoord: ,,Vijf ; 
in de toko kunt U er zes krijgen, maar nu 
behoeft U niet te loopen." 

Even later, toen de oudste thuis kwam, 
stelde vader hem dezelfde vraag en kreeg tot 
antwoord : ,,Het is niet noodig, dat U van m.ij 
koopt hier is mijn zak, kies maar uit, welke 
U hebben wilt." 

bijbelonderwerp behandelde. Zegen kwam tot 
het hart door de rijlre lessen, die de Kolonel 
uit Gods woord wist te brengen. Ook naar het 
getuigenis van de officieren ter plaatse, werd 
met aandacht geluisterd. 

Op den passar des namiddags werd met 
graagte geluisterd, toen de Kolonel in de 
openluchtsamenkomst sprak over het be
kende bijbelverhaal van het bruiloftskleed. 
Afgewisseld door getuigenissen en zang was 
dit een goed uur, dat zeker vrucht zal dragen 
voor de eeuwigheid. 

De slotsamenkomst werd gehouden in de 
eigen zaal. Onze makkers waren op bun 
,,Paaschbest". Twee hunner werden ingeze
gend tot heilssoldaat, terwijl 6 kinderen van 
een der ingezegende kameraden den Heer 
w~rden toegewijd. 

Het zijn van onzen Kommandar:t in Tarakan 
was van minuut tot minuut productief ge
maakt en wij danken God. dat Hij onzen lei
der tot ons zond. 

Peha. 

Het verschil in de antwoorden van mijn 
beide jongens trof mij diep. Hoe spoedig 
vindt berekening van eigen voordeel een 
plaats in het denken en overleggen van den 
mensch. Hoe moeilijk is het voor sommigen 
,,l:;lijmoedige gevers" te worden. (2 Kor. 9: 7) 
Toch leert Gods W oord ons, dat de ware rijk
dom slechts wordt verkregen door hem, die 
weei te geven en onze eigen ervaring beves
tigt dit. 
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BEVORDERING BN UITZENDING DER KADETTEN VAN DEN CURStlS DER 

ttO N V E R S A A G D E N" 
ONDER LEIDING VAN KOLONEL BEEKHUIS 

Prachtige samenkomsten ,....., groot enthousiasme ,....., zalen stampvol. 

De ,,Onversaagden" met hun officieren. 
Inzet : Kadet Tan, die verhinderd was tegenwoordig te zijn toen de foto werd genomen. 

DE VERBONDSDIENST. 

Na ruim acht maanden van opleiding in 
de Kweekschool onder leiding van Brigadier 
en mevrouw H1orth en de andere Kweek
school-officieren, was op Zondag 16 Juli het 
oogenblik aangebroken, dat de Kadetten tot 
Kadet-officier zouden bevorderd worden. Het 
is een onvergetelijke dag geworden voor 
allen, die er aan deelnamen door de tegen -
woordigheid Gods op zulk een teere, merkba
re wijze, dat de heilige oogenblikken tezamef1 
belee:£d., een ongetwijfeld onuitwischbaren 
indruk op deze jonge levens zullen nalaten. 

In de opperzaal van de K weekschool, waar 
de Kommandants, de Chef-Secretaris en me
vrouw Ridsdel, en een aantal officieren met 
de Kadetten vergaderd waren, werd des 
morgens Gods verbond met Zijn volk en het 
verbond van den Christen, den arbeider Gods, 
met zijn Zender, besproken en vernieuwd. Wij 
ku..-inen noch mogen hiervan iets zefggen. Er 
zijn dingen, die te heilig zijn, te groot, om 
ze met menschen-woorden uit te drukken, 
doch diep in de ziel leefde het gevoelen bij 
het verlaten van die zaal : ,,Dit was heilige 
grond". 

DE BEVORDERING. 

Na een mooie openluchtsamenkomst onder 
leiding van den kweekschoolleider, Briga
dier Hiorth, bijgestaan door de Kadetten 
met K.S.-staf en de juist uit Holland gear
riveerde officieren, ging het in marsch met 
brandende fakkels, naar de zaal van Ban
doeng II, die keurig versierd was voor deze 
bijzondere geleger.iheid. Een prachtig gevulde 
zaal, onze leiders vol vuur, muziek en zang. 
alles was een mooi geheel en vol verwachting 
was ieder om 7 uur voor wat komen zou. 
Want het platform was leeg ! En dat op dezen 
avond ? Doch daar kwamen twee kadetten, 
de zuster-kadet in de kleeding van haar volk, 
de broeder-kadet in de Leger-uniform en met 
klare, duidelijke stem werd r.ru. verkondigd, 
hoe het was in hun land, onder hun volk 
v66r dat het licht van J ezus Christus tot hen 
was gekomen en ,,Halleluja ! " ook hce het is 
nadat dit licht was gebracht door Gods bood
schappers. Zoo ging het verder tot alle land
aarden, welke de kadetten vertegenwoordigen, 

GA! 

HUN MOTTO: Getuigen van Christus, dat willen wij wezen, 
Een stemme des roependen alom gehoord ; 
Een levende brief, door een ieder gelezen : 
Getuigen van Christus, in wandel en woord ! 

hadden ,,getuigd". Prachtig was het, die beziel
de gezichten, dat oog stralend van het inner
lijke licht, dat de heidensche duisternis had 
verdreven ! Eenvoudig, echt, vol leven en 
ongekunsteld werd voorgedragen, tot tenslotte 
de heele groep op het platform stond en 
tezamen vol vuur zong over de schoone roe
ping hun door God gegeven. 

Welk een rijkdom is er in Christus ! Welk 
een macht heeft het licht van Zijn woord ! 
Welk een lief de legt Hij in het hart van Zijn 
volk, als het gegrepen is door Hem ! ,,Onuit
sprekelijke dingen" hebben wij aansclwuwd 
in deze mooie toewijding van de:ze kinde»en 
des lands! 

Alles apart noemen wat dien avond ge
beurde kunnen wij niet. Getuigenissen, zang, 
toespraken wisselden elkaar af. Een mooi 
moment was het uitreiken der Zilveren Ster 
aan de moeder van Kadet Tan, een Chineesche 
heilssoldate. Met stralend gelaat stonden moe
der en dochter naast elkaar, nadat mevrouw 
Beekhuis zuster Tan het mooie insigne had 
opgespeld. 

Met vuur en bezieling sprak de Kolo
nel de jonge menschen toe. Het was als 
wilde hij hen de woorden in het hart bran
den, dat ,,God Zelf hen voor ging" ook straks, 
als zij als officier hun weg zouderu vervolgen. 
Elk woord van onzen leider had waarde, was 
een belofte of een vermaning. 

Nu kwam het hoogtepur.t van den avond: 
de bevordering. Een der mannelijke kadetten, 
naast de vlag staande, zegde duidelijk e>1 
met nadruk de Geloofsbelijdenis op, waarup 
het Leger des Heils gefundeerd is. Onder 
ademlooze stilte werd geluisterd, wat met 
het groote aantal kinderen, dat voor de deu
ren had postgevat, werkelijk merkwaard1g 
was. De schoonheid, het leven van het woord 
boeide alien ! 

In naam van de Generaal nam de Komman
dant deze schare jonge menschen nu aan als 
kadet-officieren, waarna Gods zegen over 

hen werd afgesmeekt en zij zelf hun Verbond 
met den Heer vernieuwden. De gelegenheid 
was nu tegelijkertijd z66 geschikt om de uit
noodiging te geven aan anderen, om ook 
dezen Reiland, Dien de jonge menschen wil
den volgen, te kiezen, dat als echte heilssol
daten onmiddellijk allen met hart en ziel zich 
daaraan wijdden en velen mochten wij zien 
neerknielen om Jezus te zoeken. Het was 
een echt ouderwetsche Legeravond geweest. 
Wat het beste was ? De muziek ? De toespra
ken? De zang? Neen - het was de wondere 
werking van Gcds Geest in alles, de echtheid, 
de eenvoud en waarheid ir.. woord en actie, 
die de duisternis deed wijken voor het licht 
- vroeger in het leven der kadetten - nu in 
het hart van hen, die neerknielden. 

DE UITZENDING. 

Deze had plaats op Maandag 17 Juli in de 
Congreszaal. Wij zouden willen, dat al onze 
makkers van over het gansche Territorie er 
geweest waren. Wat een bezieling ! Stampvol 
de zaal ! Geen stoelen noch ruimte genoeg ! 

AUGUSTUS 1939 

Brigadier Hiorth gaf een beknopt resume 
van de werkzaamheden der kadetten gedu
rende de periode in de Kweekschool. Enkele 
cijfers zullen onzen lezers zeker interessee
ren. De kadetten besteedden 1650 uur aan 
huisbezoek, werden daarbij in 6168 huizen 
toegelaten, terwijl aan nog 3000 huizen werd 
aangeklopt. In 3218 woningen werd · de bijbel 
gelezen en gebeden. Wie zal den zegen be
rekenen van dezen arbeid ? Is niet het 
koninkrijk Gods als een zuurdesem ? De 
vrucht zal niet uitblijven. Mevr. Majoor 
Poutiainen sprak een warm woord voor haar 
,,kinderen in Christus", die ze mocht hel,Pen 
opleiden. 

Nu kwam het Uitzendii;i.gslied. ,,Getuigen 
van Christus, dat willen wij wezen"; klonk 
het krachtig en bezield uit den ~nd dezer 
jonge zendelingen. Met onderbreking voor het 
op:reggen van enkele bijhelteksten, zongen zij 
hun lied, daarin hun roeping vertolkend. 

Als een man Gods stond de Kolonel daar
na voor hen met het Woord van den 
Almachtige Zelv~, vol beloften. Jezus' woord: 
,,Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft. 
zende Ik ook ulieden", was zijn tekst. Ernstig 
en met klem wees hij hen nog eens op de 
groote verplichtingen van het ,,Gezanten 
Gods" zijn. Hun plichten - ja, maar oo:k hun 
voorrechten werden geschilderd en tenslotte 
ook de groote blijdschap van het loon hier
namaals. Elk woord werd ingedronken. Toen 
trad de Chef-Secretaris naar voren met de 
witte enveloppes, die ihet geiheim zouden 
onthullen van hun eerste aanstelling. Waar
heen zou de weg voeren ? Heel de vergade
ring leefde mee in de spanning en in de 
vreugde, die zich afteekende op de gezichten 
aJs de Kolonel ei.ndelijk--;-wat hield hij hen 
in spanning - het vurig verlangde woord 
sprak. Niets geen stijfheid, doch als een 
groote f· milie leefden we mee met de jonge 
menschen. Toen de rust was teruggekeerd, 
het hart voldaan, nam n0g even de Konunan
dant het woord en riep daarna de nieuwe 
groep officieren naar voren. Knielend onder 
de Vlag werden ze toen door mevrouw Beek
huis nogmaals den Heer gewijd. De Oud
Testamentische zegenbede : ,,Dat 's Heeren 
zegen op u daal" werd hun toegezongen, 
waarop alle Christenen zich met hen in een 
nieuwe toewijding vereenigden en de bijeen
komst gesloten werd. 

Gods koninkrijk is een aantal arbeiders 
rijker, het Leger heeft nieuwe versterking 
gekregen, en de zegen in deze samenkomsten 
ontvangen, heeft menigeen ongetwijfeld den 
rijkdom in en door J ezus Christus beter dan 
ooit doen beseffer:.. God zegene onze nieuwe 
Kadet-Luitenants ! 

C. B. 

De Kweekschool aan den Boengsoeweg te Bandoeng. 

Ben woord van den Stichtert William Bootht 
tot jonge Heils-officieren. 

Wat beteekent het te gaan? Zekerlijk niet om stil te zitten ! 
Schud uzelf £link door elkaar ! Strijd - doe iets ! 
Doe het nu en ga voort iets te doen, met heel uw macht 
Ga - en houd nooit meer op met gaan ! 
Lees, geef, bid, spreek, zing, doe al wat gij kunt 
Doe alles, wat ge maar kunt doen, opdat gij de menschen, die op het 

punt zijn verloren te gaan, kunt helpen. 
God zal u helpen. God helpt altijd degenen, die zichzelf helpen en 

vooral degenen, die anderen helpen. Het is Zijn vreugde, als ge aan uzelf 
arbeidt om tot volle verlossing te komen, doch Hij is duizendmaal meer 
verheugd, indien ge uzelf geeft voor anderen. 

Daarom : G A - in des Heeren kracht ! 

Welk een gezang ! Een echt ouderwetsch 
strijdlied was het, waarmee de jonge Kadet
Luitenants binnen marscheerden, keurig 
met de nieuwe uitmonstering, de zusters met 
re.ode sjerpen, de broeders met koord in Le· 
gerkleuren getooid. Wat een fijne groep, 
ernstig, hun lan::laard eigen, doch in het oog 
tinte1de de spanning. . 

Door het enthousiasme der heilssoldatcn 
werd de gansche vergadering aangestoken en 
het vuur laaide hoog in het loflied tot God, 
heilige aanbidding sprak uit het tezamen ge
zongen gebed, met diepen klank van stem en 
gevoelen. 

...... 
LAATSTE BERICHT. 

Aan hct station te Bandoeng was een 
gr<H>le schare officieren vcrzameld om den 
Kommandant ,,Goede rcis" te wenschen, bij 
zijn vertrck naar Engcland. Het muzick.korps 
spceldc en gezamenlijk werd een loflied ge
zongen, waarop Kolonel Bcekhuis voorging 
in hct gebed. Ondcr de klanken van : ,.Wij 
houden de banier omhoog", recd on:1,c leidcr 
Bandocng uit. God geve hem een voorspoc
dig-c rcis ! 

De Chef-Scact.arb;. 
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UITBREIDING VAN HET 

ttWILLIAM BOOTH'' ZIEKENHUIS TE SOERABAIA 

Eerste Steenlegging voor de Mannen-afdeeling. 

DE heehaaldelijke aanvrage tot opname 
van mannelijke patienten de-2d den 

laatsten tijd zeer sterk de behoefte gevoelen 
<>.an een mannen-af.deeling voor ons zieken
huis. Tot groote vreugde van Majoor Kyle 
en haar staf, besloot Kolonel Beekhuis toen 
tot den bouw te doen overgaan. 

Op Woensdag 28 Juli had de Eerste Steen
legging p~ats in tegenwoordigheid van een 
gl'Oot aantal belangstellenden. Wij laten hier
over de ,,Indische Courant" van Vrijdag 30 
Juli aan het woord, e:i citeeren hier en daar, 
wat <lit blad erover zegt. 

der afdeeling sociale zaken, aanwezig. De in
specteur van den D. V. G., dr. J. A. de Nooy, 
was er vergezeld van zijn echtgenoot-e, terwijl 
het hoofd van den geneeskundigen dienst der 
Zeemacht, dr. V. J. M. Kettlitz mede 111amens 
den Marir..e-commandant kwam. Onder de 
genoodigden behoorden verder mej. ds. Ste
geman en de nieuwe vlootpredikant, ds. 
Oegema en zijn echtgenoote. 

De plechtigheid begon met het zingen van 
lied 260 uit den Liederenbundel : ,,Liefde zal 
de smart verzachten" ...... 

Vervolgens ging mej. ds. Stegeman voor in 

ging kwam, dat de vervulling van zijn levens
taak lag i!ri het geven van wat hij voor armen, 
v~rlorenen er.o verwaarloosden het beste acht
te: het Evangelie van Jezus Christus. 

Met kleur en verve gaf kolonel Beekhuis 
een schets van den groei van het Heilsleger, 
van het zelfopofferende werk van William 
Booth, en zijn medewerkers, de stichting van 
het eerste tehuis voor socialen arbeid in 
Whitechapel. 

Zoo is het ook gegaan met de kliniek van 
het Leger des Heils alhier, die bijna 25 jaren 
geleden tot stand kwam, toen dr. Terburgh, 

Kolonel Beekhtlis houdt zij11 toespraak. De gasten i1, den versierden vooTtuin. 

.. Treffend van eenvoud, <loch goed en waar 
was de plechtighei·d, die onder leiding van 
Kolonel Beekhuis, plaatsvond. 

Rech.ts van de bestaande gebouwen zijn de 
stevige fundeeringen reeds gelegd en de deur
en raamkozijnen opgesteld. Bij een werkkeet 
lig• uouwmateriaal verzamela ter voortzettmg 
der werkzaamheden. Voor deze speciale 
plechtigheid was echter een gedeelte van het 
terrein met Marinevlaggen uitgezet. 

Behalve plaatselijke autoriteiten of hun 
vertegenwoordigers, kwamen er burgers van 
allerlei gezindten en bevolkingsgroepen. Me
vrouw Van der Plas gaf o.m. blijk van haar 
belangstelling. Het B.B. was vertegenwoor
digd door den resident t.b., mr. Boots, alsmede 
door de assistenten-reside111t Van Ginkel en 
Vernet. Verder was er als afgevaardigde var. 
het gemeentebestuur, de heer Pfeiffer, hoofd 

N A een voorspoedige reis en in goeden 
welstand zijn de n:ieuwe officieren uit 

Nederland op Donderdag 13 Juli 1.1. gearri
veerd. Aangezien in Groo~-Nederland de 
makkers elkander zelden, soms zelfs nooit 
persoonlijk ontmoeten, willen wij door mid
del van on~ Strijdkreei de kennismaking 
doen plaats hebben. 

Er is een band, die hen allen en ook ons 
als heilsofficieren tezamen bi.'.ndt en dat is : 
de liefde tot Christus. Deze was het, die hen 
uit deed gaan om zielen voor Hem te winnen 
en nu de weg daartoe naar Ned.-Indie voerde, 
zijni ze met vreursde di.en weg gevolgd en 
gekomen om met inzet van al hun krachten 
voor hun Meester ie arbeidcn. 

Twee der zuster-officiercn, de Kapiteines 
Hidding en Osscndrijver zijn in Medan ach
t rgebleven en aanf{ sield in 011ze Kinder-

• • 

gebedt waarna luit.-kolonel Lebbink, finan
cieel-secretaris van het Heilsleger in Indie, 
I Cor. 13 voorlas over de verheven en zelf
opofferende menschenliefde. 

KOLONEL BEEKHUIS' TOESPRAAK. 

HeL was daarna, ciat de leider van het 
Heilsleger in Ned.-Indie, kolonel A. C. Beek
huis een toespraak hield, waarin hij zijn 
groote vreugde te kennen gaf over de aan
wezigheid van zoovelen, die daardoor blijk 
gaven van hun sympathie voor den arbeid 
van het Leger des Heils. 

Er is ook reden tot blijdschap door de uit
breiding, die het werk van het Leger des 
Heils ook dit jaar heeft gekregen. In <lit 
verband memoreerde spreker uit de geschie
denis van het Heilsleger het moment, waarin 
de Stichter 75 jaren geleden tot de overtui-

Een kenoismaking 

met onzen ,,ver .. 

s ter kings-troepH 

u i t Ned er I and. 

huizen aldaar. Over haar hopen wij in een 
volgend nummer iets te zeggen. 

Van rechts naar links ziet u op de foto dan 
allereerst : de Kppiteins de Bree-Witte. Niet 
een ieder is het gegeven de huwelijksreis te 
maken op de ,,Johan van Oldenbarneveldt'' 
van Nederland naar Nederlandsch-lndie, <loch 
onzen makkers viel dit voorrecht te beurt, 
aangezien zij kort voor hun vertrek in den 
echt verbonden werden. 

Beiden waren voor hun huwelijk als Veld
officier werkzaam. Jong in het Leger geko
men, de Kapitein in Middelburg, de Kapiteine 
in Haarlem, werden zij gegrepen door de 
boodschap des Heils en werden bekeerd. Als 
korpskadet vonden zij een prachtige kans zich 
te bekwamen voor den dienst des Heeren en 
toen de roepstem kwam tot volgen, vonden zij 

hun wcg naar de Kweekschool. Na een tijd 

• 

de toenmalige inspecteur van den Genees
km digen Dienst, met het verzoek kwam om 
in 3oerabaia aan medisch werk te doen. 

Spr. memoreerde, hoe de kliniek werd ge
opcnd in een geihuurd Chineesch huis (aan 
Tai 1bakbajan). Hij gewaagde van de mede
werking en steun. welke het medische werk 

Brigadier Ch. Stewart, 
de Secretaresse voor bet 
Werk onder Vrouwen 
en Kinderen. bij den 
Eersten Steen, welke 

haar naam draagt. 
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voerde de Heer ook hun weg te zamen en 
verbonden in Hem en den heerlijken arbeid 
voor Zijn koninkrijk, zijn ze tenslotte geko
men naar het Zendingsvel<l. 

Rustig en vertrouwend hebben zij deze 
aanstelling aanvaard en hopen straks vol 
moed hun werk in Ned.-Indie aan te vangen. 

Kapiteine Bos. Opgegroeid in een Christe
lijk gezin, deed de Kapiteine als jor.ig meisje 
haar belijdenis in de . kerk. Later kwam zij 
door een familielid in aanraking met het Le
ger des Heils te Vlissmgen, de stad harer 
inwoning. Hier leerde zij spoedig Christus 
kennen als haar persoonlijken Verlosser en 
Vriend en begon zij haar tijd en krachten 
aan Hem te wijden, totdat de roepstem voor 
het officiersschap kwam en zij naar de 
K weekschool vertrok. Als korps-officier ar
beidde zij in verschillende korpsen, het laatst 
in den Haag III, vanwaar zij naar Ned.-Indie 
werd uitgezonden. 

Kapiteine Schcrpeni~!ie. De ouders van de 
Kapiteine brachten haar reeds als kind in het 
Leger en ofschoon hun eigen weg later anders 
ging. bleef hun dochter daar de plaats vinden 
om voor den Heer, Dien ze reeds jong begon 
te volgen, te werken. Als korpskadet gaf zij 
met blijmoE:'.digheid en immer klaar voor alles, 
haar vrijen tijd, totdat de weg geopend werd 
om naar de Kweekschool te gaan. Vooral in 
het Jeugdwerk vond de Kapiteine veel 

5 

heeft ondervonden van de 2'.emeente, van dl'. 
D(· Nooy, die steeds een wakend oog hield 
Hij dankte den geneesheer, dr. F. Vitalis, voo1 
zijn jarenlar:,gen arbeid en andere genees
heeren. die medewerken aan de vorming van 
verplegend personeel door het geven van 
lessen. 

Ook enkel~ statistiek-cijfers werden door 
den Kolonel gegeven. die voor alle aanwezi
gen, bekend met verplegingsarbeid, met 
b<!langstelling werden aangehoord. 

Vier-en-twintig jaren geleden begonnen 
met een gering aantal bedden is het zieken
huis gegroeid tot een capaciteit van 132 bed
den. In 1925 werd het hoofdpaviljoen geopend, 
de capaciteit bedroeg toen 50 bedden met 
16.000, tegen thans ruim 23.000 verpleegdagen. 
Vergelijkingen werden ook gemaakt wat be
treft het aantal geboorten, het aantal officie
ren, leerlingen-verpleegsters, vroectvrouwen 
enz., toen en nu. 

Daarna wijdde de Kolonel een woord van 
hulde aan Brigadier Stewart, de Secretaresse 
voor het Vrouwen Maatschappelijk Werk, die 
de Eerste Steenlegging zou verrichten, <loch 
dien middag door ongesteldheid verhinderd 
was. De K,.. lone! memoreerde in het kort de 
loopbaan als Heils-officier van de Brigadier. 
die, waar dit Ned.-Indie betrof, met medi
schen arbeid onder Dr. Wille in Semarang 
begonnen was. Ook haar buitengewoon 
menschlievenden arbeid onder de melaat
schen. waarvoor zij de hooge onderscheiding 
van de ,,Order of the Founder", ontvir.g, die 
slechts aan een 35 a 40 personein over de 
geheele wereld uitgereikt is, werd herdacht. 
Ook in het ziekenhuis te Soerabaja heeft de 
Brigadier vele jaren als directrice gearbeid 
en het was zeer jammer, dat zij niet tegen
woordig kon zijn. Den volgenden morgen 
echter verrichtte zij toeh nog eer.s de kleine 
plechtigheid, om den steen, waarop haar naam 
voorkomt, te plaatsen. 

DR. J. A. DE NOOY AAN HET WOORD 
De inspecteur van den Volksgezondheids

dienst in Oost-Java, dr. J. A. de Nooy sprak 
over de eigenaardige gesteldheid, dat bij deze 
eerste-steenleggiI:g men niet veel anders kon 
doen, dan de hoop uit te spreken, dat de 

(Vervolg pag. 6 k :. lJ. 

Fata .FotAx" 

vreugde en in haar laatste korps IJmuiden 
was zij de leidster van een fijnen troep Ver
kenners. Toen de ,,Johan van Oldenbarne
veldt" de sluizen aldaar passeerde bracht de 
troep haar nog een faatst .,saluut". Met haar 
heele hart kwam zij echter naar !Ddie, want 
hierin ligt de vervulling van haar grootste 
verlangen : als zendelinge voor den Heer te 
arbeiden. 

Kapitein Baints. Deze jonge man werd 
eveneens in een Christelijk gezin grootge
bracht en vond reeds jong den Heer, Als 
leider van een Zondagsschoolklas, Knapen
vereeniging en lid van een Jongelings-ver
eeniging zocht hij zijn Meester te volgen. Het 
verlangen tot .,zending'' dreef hem, hier en 
daar een weg daartoe te vinden, echter tever- · 
geefs - totdat een Legervriend hem in aan
raking bracht met het Leger des Hells en 
daar vond hij de gelegenheid, waarnaar hij 
gezocht had tot het geven van alle tijd en 
kracht. Na zijn uitzending als Kadet-Luite
nant werd hij aangesteld om met de .,Febe", 
de Evangelisatie-boot van ons Leger in Ne
derland, uit te varen en het Evangelie :te pre
diken. Hierop volgde een aanstelling in'"'Mep
pel, van waar de groote reis naar Ned.-Indie 
werd aanvaard. 

En zoo is onze strijdmacht weer vermeer
derd. Geve Gcd, dat het leven van onze jonge 
kameraden voor velen tot eeuwigen zegen 
moge zijn ! 
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Op 31 Augustus a. s. hoopt onze geeerbiedigde en geliefde Koningin 
D. V. Haar verjaardag te vieren. . . 

Ook het Leger des Hails in Ned.-Indie zendt Hare Ma1este1t op 
dien dag zijn hartelijke gelukwenschen, en alle officieren en soldaten, 
recruten en volgelingen zullen onze Vorstin en allen, die Haa~ li~f 
zijn, in hun gebeden bijzonder gedenken. Moge God H. M. Koningm 
Wilhelmina nog lang s:paren voor land en volk I 

INSTALLATIE VA BRIGADIER EN MEVR. H. LOOIS 
ALS DIVISIE .. OFFICIEREN VAN DE MIDDEN .. JAVA-DIVISIE 
onder leiding van den CHEF~SECRET ARIS en Mevr. RIDSDEL te Semarang I. 

Donderdagavond, 13 Juli j .1., werd in onze 
zaal onder leiding van Lt.-Kolonel en me
vrouw Ridsdel de welkomstbijeenkomst ge
houden van Brigadier en mevrouw Loois. 
Voor deze samenkomst bestond groote be
langstelling; niet slechts makkers en vrien
den uit Semarang, doch oak uit de omliggen
de plaatsen, waren opgekomen om hun nieuwe 
D.O.'s te verwelkomen. 

Na het openingslied en gebed heette de 
Kolonel namens den Kommandant, de Bri
gadiers van harte welkom en memoreerde in 
het kort hun loopbaan. In 1910 als jonge 
officieren uitgezonden naar Java, werden zij 
kort daarop in 1913 naar Midden-Celebes 
gestuurd, teneinde pioniersarbeid aldaar te: 
verrichten. Nog andere verantwoordelijke 
posten hadden zij bekleed, o.a. werd de Bri
gadier achtereenvolgens aangesteld als direc
teur van de bedelaarskolonie ,,Boegangan" en 
van de leprozenkolonies Pelantoengan en 
Poeloe Si Tjanang. In 1934 werd hij !eider van 
de kweekschool voor officieren, terwijl hij 
later nog als divisie-officier werd gezonden 
naar Ambon en Menado. En de Kolonel was 
ervan overtuigd, dat beiden gedurende al die 
jaren onder Gods zegen hadden gearbeid. Tot 
slot haalde de Kolonel de woorden uit Psalm 
20 : 2-6 aan, die de Brigadiers verzekerden, 
dat God hen ook verder zal steunen, leiden, 
raden en hun geven zal de begeerte huns 
harten : zielen voor God. 

Majoor Whur gaf uiting aan haar vreugde 
de D.O.'s welkom te mogen heeten, want zij 
had het gevoel gehad, dat de Midden-Java
Divisie zonder D.O. was als een kudde zonder 
herder. Luitenant Woearlela van Koedoes gaf 
zijn getuigenis, terwijl mevrouw Oey namens 
den Gezinsbond van Semarang I mevrouw 
Loois een bloemstuk aanbood. 

Mevrouw Ridsdel sprak op de haar eigen 
prettige wijze naar aanleiding van et koor : 

Gisteren, heden, steeds dezelfde, 
Trouw blijft onze Heer. 

De Brigadiers hadden de waarheid dezer 
woorden in de afgeloopen jaren ervaren en 
in de dagen, die komen zullen, zal het zoo 
blijven. 

Na een welkomstlied van het mannenkoor 
van Semarang I kregen de Brigadiers ieder 
op hun beurt gelegenheid hun gevoelens in 
woorden uit te drukken. Beiden dankten voor 
de vriendelijke tot hen gerichte woorden en 
gaven blijk van hun vreugde ook hier in Se
marang hun arbeid voor God voort te kun
nen zetten. De woorden van den apostel 
Paulus aanhalende, gaf de Brigadier nog te 
kennen, dat hij wilde zijn een dienaar der 
menschen, een geestelijke hulp voor zijn 
makkers en bovenal trouw aan zijn God. 

De meisjes van het . meisjeshuis Oengaran 
en het muziekkorps zorgden voor afwisseling 
tusschen de toespraken door en met dankge
bed werd deze goede avond besloten. 

Pelangi. 

DE NIEUWE OFFICIEREN UIT 
NEDERLAND HARTELijK VE~ 

WELKOMD IN BATAVIA. 

DE KOMMANDANT IN DEN OOSTHOEK H. M. DE KONINGIN ONTV ANGT 
GENERAAL EV ANGELINE BOOTH 

IN AUDIENTIB. 

Een groot aantal Legervrienden was bijeen
gekomen in het I.E.V.-gebouw te Batavia voor 
de eerste samenkomst met de nieuwe offi
cieren. Begonnen werd met een zeer oud 
Legerlied, wat dadelijk de rechte Legersfeer 
bracht, die :r:oodig is om de aanwezigen zich 
bij ans te doen ,,thuis" gevoelen. 

,,Wij zijn niet gekomen om eigen geluk 
te zoeken, maar met het doel het werk van 
het koninkrijk Gods te doen vooruitgaan", 
zoo hebben al de nieuwe makkers getuigd. 

Nadat de nieuwe officieren door Kolonel 
Beekhuis aan het publiek waren voorgesteld, 
sprak mevrouw Beekhuis hun toe. Naar aan
leiding van een woord van Christus Zelf, 
wees zij hen op de groote taak, leven en licht 
te brengen aan de duizenden inwoners van 
deze eilanden. 

En tot slot riep zij de aanwezigeru op om 
deze jonge zendelingen in hun gebed te ge
denken. 

,,Gezegend zijt gij, die daar komt in den 
naam des Heeren", - met deze woorden open
de o~e !eider zijn toespraak. Op zijn eigen 
vriendelijke wijze, doch met diepen ernst en 
overtuiging, beschreef de Kolonel de toestan
den in Indie, het land van zooveel wnne
schijn en toch ook zooveel duisternis ; het 
land van warmte en vriendelijke menschen 
en toch ook van zooveel ellende en smart ; 
het land van schoonheid en pracht en toch 
zooveel zonde en onreinheid. ,,God heeft u, 
jonge officieren, een LICHT gegeven, en heeft 
u gezonden om dit licht op eeDt kandelaar te 
zetten", was des Kolonels boodschap en a1s 
medearbeiders verwelkomde hij dit dappere 
groepje. Houdt de leuze van het Leger : ,,Ge
red om te redden" hoog en God zal Uwen 
uitgang en Uwen ingang zegenen" - konden 
zij verhevener en meer bemoediger:der raad 
ontvangen dan dezen uit den mond van een, 
die zelf reeds lang de sporen in 's Meesters 
dienst verdiend heeft ? 

Het zangkoor van het Meisjeshuis zong 
een van zijn mooie liederen en de nieuwe 
officieren zongen tezamen het heerlijke lied : 
,,0, welk een wondere dag." Rijkelijk geze
gend ging men na dezen avond uiteen. Y. 

(vervolg van pag 5). 

bouw, overeenkomstig de plannen zoo voor
spoedig mogelijk zal worden voltooid. 

De vraag: ,,Waarom een mannenafdeeling 
wordt bijgebouwd bij een Vrouwen- en Kin
derziekenhuis", beantwoordde spr. met de 
mededeeling, dat de behoefte daaraan in de 
practijk is -tehleken. 

MALANG II 

De makkers en vrienden van Malang II 
kregen op 29 Juni voor het eerst bezoek van 
hun !eider, Kolonel Beekhuis. De zaal aan de 
Meubelmakersstraat was goed bezet, enkelen 
moesten zelfs met een staanplaats tevreden 
zijn. De Kolonel was vergezeld van Lt. Kolo
nel en mevr. Lebbink, Adjudant en mevr. 
Palstra en natuurlijk Adjudant Gladpootjes 
met enkele makkers van korps I. Adjudant 
Palstra opende de bijeenkomst en weldra 
klonk het opgewekt : ,,Saja dapat kemena
ngan", waarna Adjudant Young en de korps
sergeant-majoor voorgingen in gebed. 

Het zangkoor zong een lied, gevolgd door 
het lezen van een bijbelgedeelte. Lt. Kolonel 
en mevr. Lebbink gaven hun getuigenis, de 
J. L. S. M. met een clubje korpskadetten zon
gen tezamen en spoedig daarop stond de 
Kolonel op om de schare toe te spreken. 
,,Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde ?" -
met deze vraag van derl stokbewaarder, 
boeide spreker zijn gehoor. Tijdens de uit
noodiging, die volgde, kwamen twee broeders 
naar voren om vergeving van zonden te zoe-

In de laatste 7 jaren is spr. getuige ge
weest van verschillende verbeteringen, die 
aan dit ziekenhuis zijn aangebracht. Zijn her
innering ging uit r.iaar de nieuwe operatie
kamer, de wasscherij en het internaat. Aan 
al deze uitbreidingen is ook voor spr. een stuk 
geschiedenis verbonden. 

,,Ik zou nog willen wijzen op de te 
Soerabaia bestaande behoefte aan zieken
bedden voor lijders aan besmettelijke 
ziekten en voor acute geesteskraniken, al
dus dr. De Nooy. 

Misschien kan het particulier initiatief 
in de toekomst met de behoeften van deze 
categorieen patienten rekening houden, al 
kan van tevoren gezegd worden, dat deze 
taak moeilijk en ondar.kbaar zal zijn. 

Er is in Soerabaia ongetwijfeld nog be
ihoefte aan meer ziekenhuisruimte, vooral 
voor on- en minvermogenden. 

Voor deze categorie patienten za1 de 
uitbreiding een uitkomst zijn. 

Overheid en publiek zijn intusschen 
weer gebaat met deze a.s. aanwinst op 
het gebied van ziekenhuisruimte, dank zij 
het initiatief van het L. d. H. 

Namens den D. v. G. hood spr. dan ook 
zijn beste wenschen aan voor een vlot 
verloop van den bouw en een prompte 
oplevering van den nieuwen vleugel. 

Majoor KyJe werd daarna gevraagd in de 
plaats van Brigadier Stewart de marmeren 

ken, terwijl een der makkers een nieuwe toe
wijding maakte. Een gezegenden avond heb
ben wij gehad, die ons nog lang in het ge
heugen zal blijven. 

Een die er bij was. 

KASIJAN. 

Met veel vreugde hebben de bewoners van 
onze kolonie den T. C. welkom geheeten, als
ook de hem vergezellende officieren, Lt. Ko
lonel Lebbink en Adjudant Young. 

Des morgens nam de Kolonel alle gebou
wen en terreinen in oogenschouw, doch des 
middags om twee uur, le1dde hij een zeer bij
zondere samenkomst in onze bijeenkomstzaal. 
Met vuur werd gezongen, Lt. Kolonel Lebbink 
sprak over den rijkdom van het kind Gods. 
De Kommandant sprak daarna naar aan
leiding van een bijbelgedeelte, dat door Adju
dant Sariman was voorgelezen. Zijn woord 
was als een scherpe pijl, die diep in ons hart 
doordrong en onze ziel deed ontbranden met 
liefde tot God. Enkelen knielden neer om aan 
de Zondaarsbank den Reiland te zoeken. Ma
joor Roed sloot dit gezegende samenzijn met 
dankgebed. 

plaat op een vooraf bepaalde plaats te met
selen. 

Met een slotzang en dankgebed werd de 
plechtigheid beeindigd, waarna een kop thee 
werd geserveerd en sommige belangstellenden 
van de gelegenheid gebruik maakten om het 
gebouwencomplex van het ziekenhuis te be
zichtigen. Het nieuwe paviljoen zal bestaan 
uit een tweetal groote zalen, een kleinere 
zaal en twee eenpersoonskamers, die alle uit
komen op een breede gaanderij en de noodige 
bijgebouwen. Het paviljoen, wordt gebouwd 
door het bouwkundig bureau van den heer 
J. P. de Graaf. B. 

VAN DE REDACTIE-TAFEL. 

Op den lOden Juli 1.1. vierde de alom beken
de Pa van der Steur zijn 74sten verjaardag 
en herdacht tegelijkertijd het feit, dat hij 
50 jaar geleden met zendingswerk begon. 

Deze gebeurtenis is vooral door de !eden 
van het groote ,,gezin" van dezen veteraan op 
feestelijke wijze gevierd en veel liefde en 
hartelijkheid is hem door zijn pupillen en 
oud-pupillen geworden. 

Een 90-tal Steurtjes was naar Soerabaja 
gekomen om een speciaal programma uit te 
voeren. De keurige troep werd gei:nspecteerd 
door Gouverneur van der Plas, die de jonge
lui op zeer sympathieke wijze toesprak en 
hulde bracht aan hem, aan wien ze zooveel 
te clan.ken hadden. 0.m. zeide de gouvemeur: 

Zooals wij reeds meldden de vorige maand, 
beeft Generaal Evangeline Booth voor het 
laatst nog een bezoek gebracht aian Nederland 
in haar functie a1s internationale Leidster 
van onze organisatie. 

Op 12 Juli I.I. des namiddags om 5 our 
werd de Generaal door onze geliefde en ge
eerbiedigde vorstin in .audientie ontvangen., 
terwijl des .avonds in bet Gebouw voor Kun
sten en Wetenschappen in den Haag een 
grootsche vaarwelsamenkomst plaatsvond. 
Bijzonderheden hierover hopcn wij in een 
volgend nummer te geven. 

Behalve a.an Nederland, bracht de Gene
Ilaal ook nog cen bezoek aan Zwcden, Noor
wegen en Denemarken. 

Op Zaterdag 2 September a.s. zal D.V. in 
,,The Earls Court te Londen", het officieele 
afscheid plaats hebben, waaraan .a.I de !eden 
van den Hoogen Raad zullen deelnemen. Bij 
die gelegenheid zal een grootsche demon
stratie gehouden worden. Zendingsdiensten 
muziekfeest, Jeugddemonstratie etc., staan 
voor dien dag op bet programma. 

,,Bewaart steeds eerbied voor dezen grooten, 
edelmoedigen man en het zal jullie goed 
gaan." Van alle zijden werden de jonge men
'lchen onthaald en al het mogelijke gedaan om 
het verblijf te Soerabaja aangenaam te maken. 
God spare Pa van der Steur nog lang voor 
alien, die met hem op een of andere wijze 
verbonden zijn ! 

TOEREN. 
Niet dikwijls maken wij melding van de 

zegeningen, ons door God geschor.ken, doch 
ditmaal willen wij iets van ons laten hooren. 

Zondag 25 Juni was een zeer goede dag 
voor ons korps. De !eider der bijeenkomsten 
was Kapitein Boschma. Een groote schare 
was opgekomen en vol geesdrift werd ge
wngen en getuigd o~r de liefde Gods. Groot 
was de vreugde, toen aan het eind der samen
komst velen neerknielden om God te zoeken, 
waaronder een groot aantal menschen, die 
voor het eerst in het openbaru: neerknielden. 
Or.s geloof werd niet beschaamd. Het pas 
-0pgerichte zangkoor deed goede diensten. 

Op Donderdag 6 Juli was Majoor Barbier 
in Toeren en leidde des avonds de soldaten
samenkomst, waar een 60-tal makkers aan
wezig was. Ook nu werd er getuigd, ge
zongen en gebeden vrijwillig en hartelijk en 
met groote aar.idacht werd de les, welke aan 
de hand van Gcds W oord tot ons kwam, be
luistcrd. Wij hebben maar een doel ; zielen 
voor den Heer ! 
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ALGE,MEENE ORDER. 

Op Donderdag 10 A~tus n.m. 7 uur za1 

op ·verzoek van Generaal Evangeline Booth, 

over de geheele wereld in alle posten van 

bet Leger des Hells een bidstond gehouden 

worden, in verband met de zitting van den 

HoGgen Raad. Wij roepen alle heilssoldaten 

en Legervrienden op, om zich op dat uur 

met ons in het gebed te vereenigen. 

DE CHEF-SECRETARIS. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 
Bevorderingen : 

Tot Adjudant : 
Kapitein 0. Kandou • 

Tot Kapitein : 

Van 

Luitenant F. Ngahoe 

" 
" 
" 

S. Sintaoe * 
Thio Seng K.ioe 
D. Woearlela 

Kadet tot Kadet-Luitenant: 

T. Augustinus A. Neyland 
T. Bindoek J.M. Noya 
Daenoeri D. Panimoeloe 

J. Idris L. Peroeroe 
H.J. Kambei C. M. Poluan 
A. Lahoendoeitan -Rakem 
D. D. Lasut H. Sahnan 
J. Lowongan R. Senggetang 
D. Manuhutu W. Saigian 
M. E. Maulani Soewignjo 

J. Merpati J. Tabemoesa 

A. Moendoeng L. Tan 

M. Moendoeng T. Tantoe 

T. Nainggolan T. Tarima 

S T R IJ D K R E E T 

.0 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

;w,....,. .... ._....,--.,w,_.._....._....,...,...., • ...,.--.... w,,..,.._•. Augustus 1939. 

\ ,.., 
,,Ik moet werken de werkeini Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zoolanig 

het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan". 

De Kommandant. 
Onze Kommandant heeft een buitengewoon 

drukken tijd gehad, aangezien er nog vele 
zaken waren af te doen en te regelen v66r 
zijn vertrek naar Europa, in verband met 
den Hoogen Raad. Het beloofde bezoek aan 
Tarakan heeft onze !eider desniettemin kun
nen brengen, en dit werd zeer op prijs ge
steld door de daar wer kzaam zijnde officieren, 
soldaten en Legervrienden. . Ook andere 
plaatsen zijn bezocht door den Konunandant. 
en in Batavia werden besprekingen gehou
den met verschillende autoriteiten. 

Het welkom van de nieuwe officieren uit 
Holland vond plaats in Batavia en er be
stond veel belangstelling voor deze bijeen
komst. Een druk, doch gezegend week-end 
had plaats in Bandoeng, waar de 31 Kadetten 
werden bevorderd en uitgezonden. De bij
zondere samenkomsten werden gehouden in 
de zalen van Bandoeng I en II, die stampvoi 
waren voor deze gelegenheid., 

W oensdag j .1. heeft onze leider zich per 
m.s. ,,Slamat" ingescheept voor Europa, na
dat Dinsdagavond te Bandoeng bij wijze van 
afscheid een officiersmeeting was gehouden. 
Onze goede wenschen vergezellen den Kom
mandant. Wij zullen den strijd hier voort
zetten, eensgezind van hart, en een doel voor 
oogen hebbende, namelijk den vooruitgang en 
de uitbreiding v.an onzen arbeid. Moge God 
onzen leider een goede en veilige reis naar 
Europa 'geven en moge 's Heeren zegen rus
ten op de te houden besprekini;ren, niet al
leen in verband met den Hoogen Raad, doch 
ook op die met den Chef van den Staf, be
langriJ'ke aangelegenheden Ned.-Indie be
treffende. 

Joh 9: 4. 

We zullen mevrouw Beekhuis niet verge
te.-n, die met ons is gebleven. Moge de Heer 
haar sterken in d€ weken, dat de Komman
dant afwezig is ! 

Midden-Jiava Divisie. 
Brigadier en mevrouw Loois zijn in een 

samenkomst in Semarang I officieel welkom 
geheeten. Zij zijn thans bezig zich in te wer
ken in de verschillende zaken van de Divisie 
en zullen in Augustus hun eerste tournec 

· ondernemen. 

Brigiadier Stewart. 
De gezondheid van de Brigadier is voor

uitgaande en zij geeft haar aandacht weder 
aan de nooden van het Vrouwen Maatschap
pelijk Werk. In Augustus zal zij Semarang 
en Oengaran bezoeken voor vaarwelsamen
komsten en in begin September zal in 
Bandoeng de laatste afscheidsmeeting van de 
Brigadier plaats vinden. 

Versterkingen.. 
De zeven nieuwe officieren uit Holland zijn 

in Indie gearriveerd. Twee van hen zijn in 
Medan afgestapt en tewerkgesteld in de beide 
K.inderhuizen aldaar; de vijf anderen be
vinden zich momenteel in de Kweekschool, 
waiar zij zich enkele weken zullen wijden 
aan taalstudie en zich ook in andere op
zichten voorbereiden voor de taak, die hun 
wacht. 

De Kadet-Officieren. 
De pas bevorderde Kadet-Officieren ver

trekken deze week naar hun aanstellingen. 
Moge de zegen des Heeren niet hen gaan 
en mogen zij de begeerte van hun hart 
de wereld voor Christus, Christus voor de 
wereld - in vervulling zien ga;an ! 

AANSTELLINGEN: 

De Financieel-Secre1raris is druk bezig met 
het ten uitvoer brengen van plannen voor 
het bouwen van zalen en loodsen in enkel~ 
Inrichtingen, die noodig uitbreiding vragen. 
Ook de plannen voor den bouw van een 
zaal voor Soerabaja II korps nemen vaste
ren vorm aan. 

Majoor S. Johannessen* 
Adjudant K. Frederiksen* 
Adjudant M. Roengka* 
Kapitein E. J. van Druten 
Kapitein J. van Erven 
Kapitein P. Helmhout* 
Kapitein G. Ridding 
Kapitein J atimin 
Kapitein A. Kreikamp 
Kapitein E. C. Lopulisa 
Kapitein J. F. Nelwan 
Kapitein M. Ossend-rijver 
Kapitein A. Palenewen 
Kapitein R. Riemersma 
Kapitein J. Rigo 
Kapitein M. Sapart 
Kapitein Setijono* 
Kapitein T. Sihono* 
Kapitein G. Spijker 
Kapitein A. Sterk* 
Kapitein E. P. J. Taat 
Kapitein G. Tandaju* 
Kapitein M. Veenvliet 
Luitenant B. Bambaroe 
Luitenant A. Derek 
Lui~nant A. Kalangi* 
Luitenant P. Pakoe 
Luitenant J. Pasaua 
Luitenant C. Sumampouw 
Luitenant J. Toeliringgi 
Kdt. Luitenant T. Augustinus 
Kdt. Luitenant T. Bindoek 
Kdt. Luitenar.t Daenoeri 
K.dt. Luitenant J. Idris 
Kdt. Luitenant H. J. Kambei 
Kdt. Luitenant A. Lahoendoeitan 
Kdt. Luitenant D. D. Lasut 
Kdt. Luitenant B. Losch 
Kdt. Luitenant J. Lowongan 
Kdt. Luitenant D. Manuhutu 
Kdt. Luitenant M. E. Maulani 
Kdt. Luitenant J. Merpati 
Kdt. Luitenant A. Moendoeng 
Kdt. Luitenant M. Moendoeng 
Kdt. Luitenant T. Nainggolan 
Kdt. Luitenant A. Neyland 
Kdt. Luitenant J. M. Noya 
Kdt. LuitenarJt D. Panimoeloe 
Kdt.· Luitenant L. Peroeroe 
Kdt. Luitenant C. M. Poluan 
Kdt. Luitenant Rakem 
Kdt. Luitenant H. Saiman 
Kdt. Luitenant R. Senggetang 
Kdt. Luitenant W. Siagian 
Kdt. Luitenant Soewignjo 
Kdt. Luitenant J. Tabemoesa 
Kdt. Luitenant L. Tan 
Kdt. Luitenant T. Tantoe 
Kdt. Luitenant T. Tarima 
Kadet S. B. Pandjaitan 
Kadet M. Piring 
Kadet W. A. D. Tuwo 

Bandoeng, 18 Juli 1939. 

naar Pekalongan (In bevel) . 
naar Rowiga (Sectie-Officier). 
naar Gimpoebia (In bevel). 
naar Bandoer.g Kinderhuis. 
naar Hoofdkwartier (Kollektant) . 
naar Bandoeng II (In bevel). 
naar Medan (Inh. Kinderhuis). 
naar Magelang I (In bevel) . 
naar Oengaran. 
naar Magelang II (In bevel) . 
naar Kapiroe (In bevel). 
naar Medan Eur. Kinderhuis. 
naar Manado I. 
naar Soerabaja Kliniek 
naar Padende. 
naar Bandoeng Kinderhuis. 
naar Bendosari (In bevel) . 
naar Krengseng (In bevel). 
naar Batavia Meisjeshuis. 
naar Tarakan (In bevel). 
naar Pelantoengan. 
naar Kalawara Kolonie. 
naar Batavia Meisjeshuis. 
naar Wajoe. 
naar Toempaan (In bevel). 
naar Gimpoe (In bevel) . 
naar Koelawi. 
naar Toro. 
naar Kakas. (In bevel). 
naar Pandere (In bevel) . 
naar Auto-Campagne. 
naar Bora. 
naar Soerabaja II (tijd.). 
naar Pelantoengan. 
naar W erot (In bevel). 
naar Lindoe. 
naar Kakas. 
naar Rowiga. 
naar Auto-Campagne. 
naar Batavia I. 
naar Reservedienst. 
naar Kalawara Kolonie. 
naar Tondano. 
naar Remboken. 
naar Boegangan. 
naar Sender. 
naar Auto-Campagne. 
naar Toro. 
naar Paloe. 
naar Remboken (In bevel) . 
naar Bandoeng Beatrix-Kliniek. 
naar Pekalongan. 
naar Magelang II. 
naar Batavia II. 
naar Krengseng 
naar Sibelaja. 
naar Ngawi (tijd.). 
naar Gimpoe. 
naar Kweekschool (tijd.). 
naar Solo (tijd.). 
naar Tompasso. 
naar Mar.ado II. 

A. C. BEEKHUIS, 
Terr. kommandant. 

De Gezinsbond. 
De halfjaarlijksche rapporten van den Ge

zinsbond zijn voor een groat deel binnen 
en bevatten veelal aanmoedigend nieuws. 
Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel is bezig schik
kingen te treffen om in de naaste toekomst 
de Gezinsbondleden in verschillende centra 
te bezoeken. 

Legernieuws. 

Majoor Wilson staat nog op de ziekenlijst ; 
zij is momenteel in een koele plaats om 
verder herstel van gezondheid te zoeken. 
Kapiteine Taat kon tot onze vreugde weer 
een aanstelling aanvaarden. Kapiteine Kud
ding moest ons helaas berichten, dat haar 
huiselijke omstandigheden van dien aard zijn, 
dat zij genoodzaakt is een werkverlof van 
6 maanden aan te vragen. Ook Kapiteine 
Zitter is na:ar huis geroepen wegens ziekte · 
van haar vader. 

Vele officieren zijn thans met jaarlijksch 
verlof. We wenschen hun prettige dagen toe. 
Ons Rusthuis te Garoet was vol in Juni, 
maar deze maand is het meer dan vol. Ma
joor Berge doet haar best om het haar gasten 
zoo aangenaam mogelijk te maken. 

Enkele officeren werden door den Terri
toriaal Komm.andant bevorderd tot een hoo
geren rang. Hun namen vindt men in de 
Officieele Mededeelingen. We felitj.teeren 
hen hartelijk en wenschen hun nog veJe jaren 
van nuttigen dienst toe in ons Leger. 

Miajoor en mevrouw Hermes bevinden zich 
aridermaal op weg naar Ned.-Indie. We ver
w.achten hen op 3 Augustus met het s.s. 
,,Johan de Witt" in Batavia. We roepen hun 
een hartelijk welkom toe. 

Brigadier Kruschwitz zendt ons goed 
nieuws uit Amerika. Het verlof en verbliji 
te midden van haar familieleden heeft haar 
veel goed gedaan en zij is verlangend om 
naar Indie terug te keeren. Hoewel wij niet 
weten wanneer dit zal zijn, willen wij haar 
vast verzekeren van een hartelijk welkom. 

Van Brigadier Rosenlund ontvingen wij 

niet zulke goede berichten. Dadelijk na aan-
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komst in Finland is de Brigadier ziek gewor
den en hierdoor hebben hij , noch mevrouw 
Rosenlund, de samenkomsten kunnen bijwo
nen in verband met het 50-jarig bestaan van 
het Leger des Heils in Finland, hetwelk een 
groote teleurstelling voor hen was. Het zal 
nog wel eenige weken duren eer de Briga
dier geheel hersteld is. Moge de Heer ook 
in dit opzicht alle dingen wel maken ! 

Deelneming. 
Een telegram uit Holland meldde h.et heen

gaan van ,,moeder Haman'' , de moeder van 
mevr. Majoor Gerth. Moge de Heer onze 
makker en haar familieleden sterken in deze 
ure van smart. 

Nieuws uit de '1\'est. 
Kort geleden ontvingen wij een schrijven 

van Majoor en mevrouw Beunders uit 
Cura!;!ao. Er zullen er onder onze lezers onge
twijfeld verschillenden zijn, die deze malc
kers nog kennen van den tijd, dat zij op 
Java arbeidden, en zeker zal het hen inte
resseeren, te vernemen, dat de Majoors het 
goed maken in de West. God zegene ons 
Leger ook in <lit gedeelte van de wereld ! 

KOMENDE GEBEURTENISSEN 

De Chef-Secretaris met mevr. Ridsdel. 

13 Augustus 

19-20 " 

Batavia I. 
Djokja (auto-campagne). 
Bandoeng, 25-jarig jubileum 21 
mil. tehuis. 

Lt.. Kolonel en mevr. Lebbink. 
13 Augustus Pekalongan. 
14 Tega!. 
27 Batavia I, Jongeliedendag. 

Brigadier Loois. 
13 Augustus Cheribon. 
17 Magelang I. 
20 ,, Tegal. 
24 
27 
31 " 

Krengseng. 
Pekalongan. 
Magelang IL 

Brigiadier Hiorth. Auto-oampagne. 
2 Augustus Kaliwoengoe ; 3 - Kedoeng 

Pani ; 4-6 - Semarang ; 7 - Koedoes ; 8 -
Rembang; 9-10 - Ambarawa; 11 - Rogo
moeljo; 12-13 - Magelang; 14 - Sapoer::i,., · 
15-16 - ,Poerwonegoro; 17-18 - Poerwo
redjo; 19-20 - Djokja; 21-22 Solo ; 23-24 -
Ngawi; 25 - Kediri; 26 - Blitar; 27 
Malang ; 28 - Toeren ; 29 - Kasijan. 

Adjudant Palstra. 
2 Augustus Soerabaja, Loge ; 6 - Blitar ; 

9 - Soerabaja, Kliniek; 12 - Soerabaja II: 
13 - Modjokerto; 14 - Pamekasan; 15 -
Maringan; 16 - Sitoebondo; 17 - Banjoe
wangi ; 19 - Kepandjen ; 20 - Malang II ; 
25 - Soerabaja ill ; 28 - Toempang. 
Adjudante Brouwer. 

5 Augustus Semarang. I; 6 - Semarang, 
Boegangan ; 7 - Oengaran en Magelang ; 
17 - Bandoeng I; 27 - Batavia, Jonge
liedendag. 

RADIO-UITZENDINGEN 
r+-' 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N.l.R.O.M. 

MORGENWIJDING 
DONDERDAG 24 AUG. a. s. 

11 .50 - 1 2.1 0 uur 

Adj. T. HARDING YOUNG 
spreekf over: 

,,E e n st e r k e R o t s" 

Radio-vereeniging ,,Oost-Java" 
(Arvo) 

1 Augustus 11.30 - 12 uur 
Uitzending voor zieken, 

te verzorgen door 
Adjudant K. LIPPE. 

Malangsche Radio Vereeniging 

3 Augustus 19 - 19.20 uur 
Avondwijding te verzorgen 
door Adj. A. L. Gladpootjes. 

31 Augustus 19 - 19.20 uur 
LEGER DES HEILS • FEESTKLANKEN 

--
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• De duivel tn het Boek ! 
schoonste_gaven Gods aan den mensch, mis
vormd tot een 'gedrochtelijk caricatuur van 
brute zelfzucht. 

Hier hijsohen we de roode vlag ter waar
schuwmg vo-0r <lit gevaar. We roepen u toe: 

H OEVEEL vreugde kunnen we t-0ch vin
den in het lezen van een goed boek. 

Met hoe gr0-0te belangstelling volgen we de 
l-0tgevallen van koene ontdekkingsreizigers 
op hun gevaarvolle reizen door ncoit tevoren 
betreden oerwouden, waar ze hun pad banen 
met behulp van bijl en kapmes. Hoe is onze 
aandacht gespar.nen, als we den st-0utmoe
digen pooln:?iziger vergezellen op zijn tochten 
in de -0nherbergzame oorden binnen den pool
cirkel, of Inedeleven met de eenzame kara
vaan in de hrandende woestijn, waar een 
wuivez:de palmboom aan den einder een dank
gebed naar de van d-0rst gebarsten lippen 
brengt. 

Daar zijn ook de biographieen van groote 
mannen en vrouwen, hetzij uit een vergrijsd 
verleden of van een levend heden. Zij brengen 
ons in aanraking met groote karakters, met 
menschen van de daad. Vooral in onze jeugd 
zijn zulke boeken van onberekenbaar IlJUt, 
omdat ze een stimulans zijn tot navolgen, tot 
treden in hetzelfde spoor. 

In hoevele j-0nge harten is niet het verlan -

gen en de lust, om voor God en de lijde;rude 
menschheid te arbeiden, gewekt door het 
lezen van de levensgeschiedenis van William 
Booth, den Vredes-Generaal, den man, in 
wiens hart liefde tot de geheele wereld was ! 

Hoeveel jeug<lige strijders hebben niet pal 
gestaan voor hetgeen ze r.iaar eer en geweten 
voor recht en naar Gods wi1 achtten, aange
moedigd door het voorbeeld van mannen als 
Maarten Luther, den Hervormer, en Prins 
Willem van Oranje, den Vader des Vader
lands ! 

Dan is daar het hoek, waarin de talentvolle 
auteur zijn fantasie den vrijen teugel laat, om 
hetgeen hij wil zeggen of leeren, zijn lezers 
voor te zetten in den vorm van een verhaal ; 
wel een der -0udste onderwijsmethoden, die 
we kennen, waarvan ook onze Heiland zich 
menigmaal he<liende. 

Het resultaat is een roman, waarin we, al 
naar gelang van den opzet, de karaktervor 
ming van de . hoofdpersonen, zekere maat
schappelijke toestanden, een bepaald tijdperk 
uit de geschiedenis, of een dergelijk onder
werp belicht zien. 

Nog eens wi1 ik het herhalen: hoeveel 
vreugde kunnen we vinden in het lezen van 
een goed boek. Het verruimt den blik, ont
wikkelt den geest, drijft <ms aan tot daden, 
geeft or.s een kijk op het leven, leert ons onze 
medemenschen kennen en begrijpen en, wat 
zeker niet het onbelangrijkste is, het leert 
ons, hoe de zonde gestraft wordt en een leven 
naar Gods wil door Hem wor-dt gezegend en 
tot zegen gesteld. 

Maar graag zou ik er de aandacht op wil-

NIEUWS VAN HET JEUGDFRONT 
V oor den eersten keer hebben wij iets te hooren gekregen over het jeugdwerk, dat 

uitgaat van het kinderhuis te Medan. Majoor Koning was zoo vriendelijk om ons op de 
hoogte te brengen. Wij hopen af en toe weer eens van u te hooren ! In de compagnie
samenkomsten, die iederen Zondag in het Europeesche Kinderhuis gehouden warden, 
komen ook kinderen van buitenaf en houden officieren van het Tehuis twee compagnieen 
en nog een kleuterklas en een bijtelklas. In de week wordt door Kapiteine Frantzen 
zangles gegeven. Onlangs is er een meisje tot den grooten Kindervriend gekomen. 

* ** Het zal -0nz,e Toortsdragers van andere plaatsen zeker interesseeren te lezen, wat 
Mevr. Adjudant Hansen schrijft over de Groep (No. 4) van Kalawara, en misschlen anderen 
een !idee geven ter navolging. 

Iederen Zaterdagmiddag komen we bijeen met een £link aantal jongelui, doen 
verschillende spele:ru, badminton, dammen, domineeren, halma, eiil kringspelen. De jongens 
leeren manden vlechten en touw knoopen; voor de meisjes warden handwerk- en 
.k:niplessen ·gegeven. Voor de oudere meisjes zullein lezingen gegeven worden over 
huishoudelijk werk en ziekenverzorging. Tot nu toe konden wij a ltijd met het mooie 
weer buiten zijn. Wij verstrekken thee gratis ; de leden, die al werken, geven 10 cents 
contributie per maand. 

Iederen laatsten Zcm.dag van de maand trekken de korpskadetten in optocht naar 
de grens van de Kolonie, waar nog veel menschen wonen, die nooit de samenkomsten 
bijwonen, om daar een openluchtmeeting te houden." 

* ** Een idee. Al bijna elf jaar lang krijg ii.k uit Nottingham van een K orpskadetten-leidster 
ons Engelsche blaadje ,,The Warrior" toegestuurd. Laatst schreef zij mij over het Oogst
feest, en daar ik dacht, dat er in Indie misschien oak wel kir.1deren of jonge menschen 
zijn, die graag met het Oogstfeest dat straks in September gehouden w ordt, willen 
meehelpen, geef ik het v-0lgende door: -- ,,de opbrengst van de jeugidafdeelillng was erg 
mooi. Enkele kinderen hadden aardige mandjes met vruchten opgemaakt, het J.L. 
Muziekkorps maakte een groat schip, gevuld met groenten, fruit en noten, eenig was 
het ! Het stond mid.denin. Dan waren er drie groote nesten met eieren, een door de 
kleuterklas verzameld met 34 eieren, een van de meisjes met 48 en een van de jongens 
met 39 eieren. Op al die eieren stond de naam van de kinderen die ze gaven en een tekst 
erbij. Die werd dan in de namiddagsamenkomst opgelezen, het was zeer interessant, en 
soms vennakelijk." 

* ** 
P. V. Nieuws. Ass. Leidster Hilgersom schreef, dat zij buitengewoon blij was om 

den Districtcursus voor Kabouterleidsters te Batavia te hebbeill kunnen bijwonen. Zeker 
zal dit onze Zor.IIlestralen- brigade ten goede komen. Ook in Bandoeng hebben enkele van 
onze officieren zoo'n Cursus bijgewoond, en wij zeggen Oehoe Metz hartelijk dank voor 
haar v:l"ieindelijke en nuttige lessen. 

Onze instructeur (en Generaalspaidvinder) Gerrit Itloppenburg van Bandoez:,g I heb
ben wij in een Demonstratie, door de Verkenners gegeven, vaarwel gezegd, daar hij in 
dienst is gegaan bij de marine. Het verheugdei ans ten zeerste te vernem~m, dat de troep 
in onzen gymnast en ringen-acrobaat Tommy de Wilde weer iemand vindt, die als oud
Verkenner de belangen der padvinderij zal behartigen. 

Adjudante Kuneken, een enthousiaste op P.V. 'l?)ebied, deelde mee, dat de Javaansche 
meisjestroep van het Ooglijders-Hosp. te Semarang thans geheel getraind is volgens de 
spelregels van bet Meisjesgilde. De tweede-klassers gaan nu probeeren zich te bekwamen 
voor de eerste klas eischen. 

JONGELIEDENDAG TE BATAVIA 
OP ZONDAG 27 AUGUSTUS A.S. 

onder le i ding van Lt. KOLONEL EN MEVROUW LEBBINK 

Z iet uit naar plaatselijke aankondigingen. 

len vestigen, dat het woordje ,,goed" vet 
gedrukt staat. Ik hoop, dat, als ge na lezing 
van dit artikel ooit weer denkt aan of over 
boeken, het woordje GOED zich altijd ter . 
zelfder tijd in uw gedachten zal dringen. 

Want het is, helaas, maar al te waar, dat 
lang niet alle boeken. recht hebben op dit 
bijvoegelijk naamwoord. Er is een groat aan
tal boeken, die in een prachtigen, artistiek 
verzorgden band en onder een aantrekkelijken 
titel vel'gift voor ziel, geest en lichaam ver
bergen. Het is met het boek .gegaan als met 
de muziek en zoovele andere gaven Gods, ans 
tot nut en zegen geschonken : de zon<lige 
mensch heeft ze dikwijls veranderd in instru
menten voor den duivel. 

Uitsluitend op winst hedachte' uitgevers 
brengen jaarlijks hoeken op de markt, die men 
ndet kan lezen, zonder moreel naar beneden 
getrokken te warden. 

Boeken zien het licht, en worden maar al 
te graag gekocht en gelezen, waarin datgene, 
wat door onze voorouders sinds menschen
heugenis voor zonde gehouden werd en oak 
door den Bijbel als zoodarug wol'dt veroor
deeld, gepropageerd wordt. Onderwerpen als 
ontrouw en zedeloosheid worden door onver
antwoc,r.delijke (ik schreef haast: geweten
looze) schrijvers gehanteerd met zooveel 
gemak en zoo vergoelijkend, dat de lezer wel 
den indruk moet krijgen, dat men het ,,z0-0 
nauw niet behoeft te nemen". Dat de zOIO.de 
door God gestraft wordt, ja, dikwijls ziohzelf 
straft op vreeselijke wijze, is een · thema, dat 
in zulke boeken z-0rgvuldig vermeden wordt. 
In dergelijke boeken is de liefde, een van de 

Wees op uw hoede ! Denk toch nooit, dat het 
lezen van dergelijke lectuur u geen schade 
zal doen ! Het is een. der listigste valstrikken 
van den duivel, waaraan ge, als ge er een
maal in verward zijt geraakt, niet zoo licht 
zult ontkomen. 

V elen van onze j onge me111schen, die onze 
Legersamenkcmsten bezoeken, komen nooit 
verder m het geestelijk leven, blijven steeds 
de geestelijk bloedarmen, waarvan men nooit 
weet, wat men aan ze heeft. Zou het geheim 
van veler herhaalde mislukking !Iliet liggen 
op de boekenplank ; of zou het mis~hien niet 
te onthullen zijn door een blik op hun lijstje 
voor de bibliotheek. 

Het is beter, nooit weer een boek te lezen, 
dan uw geest te vergiftigen met lectuur, die 
ge na lezing terzijde leg·t met het gevoel, of 
ge in gezelschap van slechte memschen zijt 
geweest. 

Als ge in de samenkomsten zijt en tracht, 
anderen tot zegen te zijn en voor uw Mees
ter te winnen, warden uw gedachten, dikwijls 
zonder dat ge er iets tegen kunt doen, hee11:1-
geleid naar de onverkwikkelijke scene's uit 
uw vijftiencents- roman. 

In uw heiligste oogenblikken, als ge, in de 
eenzaambeid neergeknield, uw gedachten 
tracht te concentreeren op uw Hemelschen 
Vader, maakt satan u soms het bidden on
mogelijk, omdat ge uw geest niet kunt bevrij
den van den invloed, dien het slechte hoek 
op u heeft. Het wordt u zco onmogelijk, om 
tot den Heilige te naderen. 

Vlied het gevaar, <lat u vanuit het slechte 
boek beloert ! 

VOOR OUD EN JONG 

DE BLITARSCHE VIERLING met de inheemsche zusters, die h en verzorgden. 

Zooals verschillende bladen gedurende de afgeloopen maand reeds 
meldden, hop en wij binnenkor t de bekende Blitarsche Vierling in ons 
Javaansclie K inderhuis te Blitar t·e verwelkomen. Op 16 Juli waren de 
kinderen - drie jongens en een meisje - een jaar oud. T ot nu werden zij 
met veel liefde en zorg opgevoed door de hoofdzuster van het gemeente
ziekenhuis aldaar, <loch langzamerhand ·begint de omgeving ongeschikt voor 
hen te worden. V ooral waar de moeder na een huiselijken twist weggeloop en 
is en de vader dus alleen zou staan in zijn zorg voor de kleinen, is het noodig 
geweest naar een tehuis voor het viertal om te zien. Bij zijn laatste bezoek 
aan Blitar heeft Kolonel B eekhuis een bezoek gebracht aan het ziekenhuis 
en den Vierling in oogenschouw genomen. Besloten werd toen de kleinen 
t.z.t. naar ons Kinderhuis over te brengen, hoewel hun ,,pleegmoeder", 
zuster Guljee, met leede oogen hen zal zien weggaan. 

Hierbij plaatsen wij een kiekje van het gezonde viertal met de inheem 
sche zusters, die hen verzorgden. 

HANDELS-DEPA-;;;~1 
JAVAS TR A AT 16 BAN DO ENG 

P as on tvangen : 

,tHollandsche belooningskaartjesn 

voor de Z ondagsscholen @ f 0.3_0 per vel. 

nHet lied van den Herder., - door Leslie W eatherhead 

ttHet dorp op den berg" - door Johan Maarten 

t~~~~--..---~ _____,..._,,.__~~~ 
VISSER - BANDOENG. 
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