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tt ZIE, MET 
E EN sprekende plaat deze maand, 

vindt u niet ? Ernstig, intelligent, -
open en beslist ziet de jongeling 

den grooten Meester aan. De levens
weg strekt zich voor hem uit en het 
schijnt geen gemakkelijken weg te 
zijn. Hij voert bergopwaarts, langs 
steile afgronden ; de weg is ruw en 
smal en het stijgen is zeer vermoeiend 
langs het eenzame pad. 

Daarom blikt hij op tot den ,,Groo
ten Vriend", den oudsten Broeder, 
den ,,oversten Leidsman", zooals Je
zus zoo heerlijk wordt genoemd in 
Gods Woord en van Hem wordt raad, 
hulp, steun gevraagd op het pad van 
plicht. 

Mijn gedachtea:i gingen uit rr. ar de 
vele tientallen jonge mensch.en, die 
pas klaar gekomen zijn op school. Vele 
jaren van voorbe:reiding liggen achte1· 
hen ; voo·ral de laatste maanden wa
ren zwaar en inspannend voor de 
meesten. Er is ijverig ,,geblokt" en 
reikhalzend, met vrees en beven, werd 
u itgezien n a ar het r esultaat. En n u : 
GESLAAGD ! Hartelijk gefeliciteer<l:, 
jonge menschen ! Nu een korte ont
spanning en dan een ,,baan" - de 
levenstaak aanvaarden. Van harte 
hoop ik, dat gij ook hierin volkomen 
zult slagen. 

Het schoone !even ligt voor u ! Hoe 
zal het zijn ? 

Wij weten wel, dat alles in het Heel
al volgens vaste beginselen wordt 
geleid. Gij zijt bekend met de rudo
ma's, waarop alle berekeningen ge
baseerd zijn. Geldt dit alleen voor de 
hemellichamen, heeft dit uitsluitend 
betrekking op de chemie, de techniek, 
enz. ? Moet men voor het mensche
lijk leven geen rekening houden met 
beginselen, met eeuwige, onverander
lijke waarheden ? 

Ja zeker, want vele levens zijn, he
laas, jammerlijk mislukt, juist omdat 
geen rekening werd gehouden met de 
grondwaarheden, de levensbeginselen 
vastgelegd door Hem, Die ons h t 
leven h eeft geschonken en er eenmaal 
rekenschap van zal vragen. Luister 
b.v. eens naar de levenswijsheid, wel
ke u vindt in Spreuken 4 : 1-27. 

,,De wijsheid is het voornaamst ~; 
verkrijg dan wijsheid, en v erstand met 
al uwe bezitthl.g. 

Verhef ze, en zij zal u verhoogen; 
zij zal u vereeren, als gij haar omhel · 
zen zult. 

Zij zal uwen hoofde een aangenaam 
toevoegsel geven, een sierlijke kroon 
z~l zij u leveren. 

Hoor, mijn zvon ! en neem mijne 
redenen aan, en d e jaren des lever.s 
2.ullen u verme nigv nldigd worden. 

Ik onderwijs u in den weg der wijs
heid ; ik doe u treden in de rechte 
sporen. 

In uw gaan zal uw tred niet be
nauwd worrden en indien gij loopt, 
zult gij niet struikelen. 

Grijp de tucht aan, laat niet af ; bc
waar ze, want zij is uw leven. 

Korn niet op het pad der goddeloo
zen, en treed niet op den weg der 
boozen. 

Verwerp dien; ga er niet door; wijk 
er van af, ga e:r voorbij. 

WIE wil voortaan den Heiland volgen? 
Wie volgt nu Jezus op Zijn stem? 

Die eens de kroon van Hem hoopt te ontvangen, 

Neem' nu Zijn kruis en volge Hem! 

Wie wil voortaan den Heiland volgen, 
Wie wil in Jezus' voetspoor treen? 

Moge het moeite en strijd u soms kosten, 

Zijn dienst geeft ware vreugd alleen. 

Want zij slapen niet, zoo zij geen 
kwaad gedaan. hebben; en hun slaap 
wordt weggenomen, zoo zij niet 
iemand hebben doen struikelen ; want 
zij eten brood <ler goddeloosheid en 
drinken wijn van enkel geweld. 

Maar het pad der rechtvaardigen is 
gelijk een schijnend licht, voortgaande 
en lichtende tot den vollen dag toe. 

De weg de'l" goddeloozen is als don
ker heid ; zij weten niet, waarover zij 
struikelen zullen. 

Mijn zoon ! merk op mijne woorden; 
neig uw oor tot mijne redenen. Laat 
ze niet wijken van uwe oogen ; be
houd ze in het midden uws harten, 
want ze zijn, het leven dengenen, die 
ze vinden en eene medicijn voor hun 
geheele vleesch. 

Behoed uw hart boven al wat te 
bewaren is, want daaruit zijn de uit
gangen des levens. 

Doe de ve,rkeerdheid des mond.s van 
u weg en doe de verdraaidheid der 
lippen verre van u. 

Laat uwe oogen rechtuit ziert en 
uwe oogleden zich recht voor u heen 
houden. 

W eeg den gang uws voets en laat al 
uwe wegen wel gevestigd zijn. Wijk 
niet ter rechter- of ter linkerhand ; 
wend uwen voet af van het kwade". 

J onge menschein, neemt dit woord 
van uw God en Vader ter harte. Een 
'!even slechts ! Het kan vol van de 
heerlijkheid des hemels zijn tot zegen, 
hulp, bemoedigjng en heil van a:nde
ren. Deze arme wereld heeft groote
lijks gebrek aan menschen, die het 
,,hoogste" zoeken en <lat hoogste is 
niet ,,jezelf" met al w.:at daaraan vast 
zit, maar het hoogste is de wil Gods 
doen, Hem liefhebben met al ons ver-
1nogen en onz•en naaste als onszelf. 
Zulk een leven is rijk, want daardoor 
verzamelt men schatten in den hemel. 

De levensweg ligt open voor u ! 
Vraagt raad en voorlichting aan Hem, 
Die de opperste wijsheid wordt ge-

u tt.t .. 

noemd en als gij handelt overeenkom
stig Zijn voorlichting, clan komt uw 
leven tot voile ontplooilng en laat het 
een lichtend spoor na. 

Dit wen.sch ik ook inzonderheid voor 
onze Kadetten, die deze maand worden 
uitgezonden om op 's werelds akker 
voor den Heer te arbeiden. 

N egen ma and en lang he bben zij zich 
voorbere1d op den <lag van hun uit
zending. Door middel van Bijbellessen, 
1ezingen en niet het minst door den 
persoonlijken omgang met den Heer, 
is nieuw licht tot hen gekomen, het 
werk der genade verdiept geworden, 
de kennis omtrent zichzelf en den 
nood der wereld grooter geworden. 
Duidelijker dan ooit hebben zij leeren 
inzien, dat Christus de Algenoegzame 
is, n.iet alleen voor hun eigen nooden, 
maar ook, dat Hij kan voorzien in den 
nood van de geheele menschheid. 

En nu gaan zij uit, om te werken op 
Java, in de Minahassa, in Midden
Celebes en wellicht nog in and.ere 
deelen van ons groote arbeidsveld, 
zwak in zichzelf, maar vertrouwend 
op 'de fu.acht van Hem, Die hen zendt 
en belooiid heeft met hen te willen zijn 
al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld. 

W aar zien zij naar uit ? Wat is hun 
verlangen ? Geen eer en aanzien, geen 
hooge positie of mooi salaris kunnen 
zij verwachten. Neen, dat is ook niet 
de drij£veer. Het is de lief de van 
Christus, welke zij zelf in hun leven 
hebben ervaren en die hen drong, 
sterker dan ooit, om uit te gaan 
het goede zaad met milde hand uit te 
strooien, verwachtend, dat Gods zegen 
den was<lom zal geven. God zegene U , 
makkers ! Gaat in den geest van het 
bekende lied van mevrouw Komman
dant Oliphant-Schoch: 

Een leven slechts ! Heer, 'k leg het aan 
Uw voeten, 

Gij neemt het aan, vervult mijn hart 
met moed; 

'k Wil nu voortaan de arme zondaars 
zoeken, 

En hun vertellen van Uw kostbaar 
bloed. 

Niets zij te veel, als ' t and'ren slechts 
kan redden, 

Niets, niets te zwaar, als 't zondaars 
leidt naar 't kruis ; 

U w glimlach., Heer, zal alle smart 
verzoeten, 

En eens U w welkom in het Vader
huis ! 

** 
Of het de moeit~' waard is Hem het 

beste van ons leven te geven ? Luister 
naar wat een zendeling hierovier 
vertelt. 

,,Terwijl ik met Europeesch verlof 
thuis was, bezocht ik den ouden pen
ningmeester en zijn vrouw, die ver
bonden waren ~an mijn vroegere 
korps. 

( Zie pag. 2 kol. 4). 

~ - - Ill , I DOOR KOLOHEL A. C. BEUHUIS. ! I ·-- ~-~- -· 
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Stichter zeide omtrent een Wat de 
,,Looft God" -godsdienst. 

,,Ik zal den Heere loven te 
aller tijd ; Zijn lof zal gedu
riglijk in mijnen mond zijn. 

(Ps. 34: 1) 
Een gelukkige godsdienst is aan

trekkelijk. Het meerendeel der men
schen rondom ons is onbevredigd en 
ongelukkig, zoo al niet bepaald ellen
dig. Niets treft hen meer dan het op
merken van een opgewekten en ge
lukkigen geest in anderen. W anneer 
zij dit zien, zijn zij geneigd te vragen 
naar het geheim van deze blijdschap 
en vragen zich af, of zij dezelfde 
vreugde zouden kunnen vinden. 

Alle waarachtige bekeering heeft 
blijdschap en geluk in den Heer ten 
gevolge. Dit is de ervaring van alle 
oprecht-bekeerde zielen. De eerste op
welling van het wedergeboren kind 
van God is den lof van zijn Reiland 
te bezingen en uit te roepen. 

En dit verlangen behoeft op den 
duur niet minder te warden. Denk 
maar eens aan de twee discipelen, 
Paulus en Silas, opgesloten in den 
diepsten, donkersten kelder van de 

EEN LIED IN DEN NACHT. 

Mevrouw Kommandant Celestine 
Oliphant-Schoch verhaalt de wor
dingsgeschiedenis van ,, V ollen Vrede", 
voorkomend onder No. 25 in haar 
mooie boekje ,,'t Hart naar Boven !" 

O p het tijdstip, waarover ik schrijf, 
waren mijn man en ik ,,Rei
zende Commissioners" voor het 

VasteJand van Europa. Dit beteekende 
voortdurend reizen en trekken, samen
komsten en lezingen houden, en de 
eischen van het koninkrijk Gods ver
kondigen in al die Europeesche landen, 
waar het Leger werkzaam was. Het 
beteekende ook lange perioden van 
afwezigheid van ons huisje in Landen, 
en van onze eerstgeborene, ons klein 
meisje, dat juist op dien aardigen 
leeftijd was, waarop kinderen leeren 
loopen en praten. 

Ik had een dekentje gemaakt, waarop 
de woorden: ,,De Heer is uw Bewaar
der," geborduurd waren, en voordat 
we op reis gingen, legden we dit altijd 
over het kinderledikantje, biddend, dat 
de Heer, de engelenwacht z·ou ver
dubbelen over onze kleine en over de 
trouwe verzorgster, in wier hoede 
we baar achterlieten. 

Op een van onze reizen - we 
hadden juist een tournee gemaakt door 
Zweden en N oorwegen - werd ik 
ernstig ziek te Christiania, naar welke 
stad ik mijn man was vooruitgereisd 
en waar ik zijn terugkeer uit het 
hoo.ge Noorden afwachtte. Wat moesten 
we doen ? We waren aangekondigd 
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gevangenis te Filippi ! Welk een deer
niswekkend schouwspel, bieden zij ! 
Hun voeten zijn verzekerd in den 
stok, zoodat zij niet kunnen opstaan 
of nederliggen; en hun arme ruggen 
zijn be bloed en pijnlijk als een gevolg 
van de geeselslagen, welke zij den dag 
te voren gekregen hebben. 

Hoe brengen zij die lange uren 
door? Laat ons eens luisteren ! Te 
middernacht verheffen zij hun stem 
tot gebed en lofliederen - niet een 
onzeker, melancholiek geluid, onopge
merkt door de menschen en niet wel
gevallig voor God. N een, het is een 
blij geluid, dat luid genoeg klinkt om 
door alle gevangenen gehoord te wor
den ; en - wat het beste van alles 
is - dat het oor van God bereikt. 

Om Zijn welbehagen te toonen in 
dezen Halleluja-geest, veroorzaakte 
Hij een aardbeving, die de gevangenis 
deed schudden en de gevangenen in 
vrijheid stelde. Daarop volgde de be
keering van den stokbewaarder en ide 
invrijheklstelling der discipelen, ter
wijl duizenden menschen sindsdien 
overtuigd en bekeerd zijn geworden 
door bet lezen van deze geschiedenis. 

Deze gelukkige ,,Looft God" -gods
dienst zal belpen neerslachtigheid, 
ongeloof en onvoldaanheid verre te 
bouden, en zal onzen groei in beilig
making bevorderen. 

te maken. Het jaargetijde was boven
dien naargeestig, en de zee dichtbij 
zoo stormachtig ; en ik gevoelde me 
zoo zwak en had zulk een heimwee 
en verlangen naar mijn kindje, dat ik 
betrekkelijk langzaam herstelde. 

Op ze.k.eren dag lag ik rustig op de 
sofa, met mijn Bijbel als eenig gezel
schap, toen mij een telegram uit 
Londen gebracht werd, met de tijding, 
dat ons kindje ,,erg ziek" was. Ik had 
het ternauwernood gelezen, toen er 
een boodschap uit Helsingfors kwam, 
dat mijn man eensklaps zwaar ziek 
was geworden ! Wat moest ik doen ! 
Ik lag ziek in Noorwegen, mijn man 
in Finland en mijn kleine in Engeland. 
In een oogwenk lag ik uit te rekenen, 
hoeveel tijd ik noodig zou hebben om 
bij mijn man en .mijn kindje te komen, 
hoewel ik zeer goed wist, dat er voor 
mij geen sprake kon zijn van reizen. 

voor een reeks meetings in Finland Ik gevoelde, dat God mijn eenige 
en werden verwacht te Helsingfors. hoop was in zulke omstandigbeden ; 
Ik zeide tot mijn man: ,,Lieve, je moet ik wendde mij tot Hem en pleitte: 
gaan en je plicht doen, en God zal ,,0, Heer, indien Ge ooit geluisterd 
voor mij zorgen". Na mij naar een hebt naar de smeekbede van een arme 

.!<lein Rusthuis dicbtbij Christiania ge- moeder, kom en help me clan nu!" 
bracht te hebben, vertrok hij dus met Toen mijn bijbel nemend, zeide ik: 
een bezwaard hart. Denk u dat eens • ,,Ik zal de eerste woorden, waar mijn 
in.! Daar ik geen Noorsch sprak, was oog op valt bij het openen van Uw 
ik niet in staat mijzelf verstaanbaar Woord, nemen als een rechtstreeksche 

Een getuigenis van den Stichter over 
de Legermoeder, Catherine Booth, 
overgenomen uit zijn toespraak aan 

haar graf gehouden. 

Ten eerste was zij Goed. Zij was ge
wasschen in het bloed van het Lam. 
Tot aan het laatste oogenblik was haar 
leuze: ,,Een zondaar,, gered door ge
nade". Zij haatte veinzerij, huichelarij 
en voorwendsels met een diepen haat. 

Ten tweede was zij Liefde. Zij was 
vervuld' met een teeder, diep mede
doogen. Zij heeft in baar leven meer 
leed gedragen door haar medelijden 
met arme, stomme dieren, dan 
sommige doctoren in de godgeleerd
heid lijden om den wille van de wijde, 
wijde wereld van zondige, treurende 
stervelingen ! 0, hoe had ze de lijden
de armen lief en welk een medelijden 
had ze met hen! Hoe verlangde zij, 
haar armen om de bedroefden te 
slaan en hen te helpen ! 

Ten derde was zij een Strijdster. Zij 
had den strijd lief. Zij zei niet tegen 

d G " Lt .. " an eren : ,, a , maar ,, aa ltUJ gaan , 
en als bet noodig was zei ze : ,,Ik zal 
gaan". Ik zag haar nooit aarzelen, tot
dat haar arm lichaam haar dwong te 
gaan liggen. 

boodscbap van U voor mijn kleine !" 
Dit zijn de woorden die God me gaf : 

,,Th. bad om dit kind, en de .Heere 
heeft mij mijne bede gegeven, die ik 
van Hem gebeden had". (1Sam.1: 27) 

0, hoe getroost gevoelde ik me ! 
,,En nu, Heer, geef me een woord 

om me gerust te stellen omtrent mijn 
man", zei ik ; en ik las : 

,,En z-00 wie zal verlaten J:rebben 
huizen of broeders, of zusters, of vader 
of moeder, of vrouw, of kinderen, of 
akkers, om Mijns naams wil, die 
zal honderdvoud ontvangen, en het 
eeuwige leven beerven". 

(Matth. 19 : 29). 
,,Ik heh inderdaad mijn man laten 

gaan om Uws naams wil, lieve Heer!" 
zei ik en ik was er ineehs verzekerd 
van, dat hij me teruggegeven zou war
den. 

Toen ging ik voort met bidden: ,,0 
Heer, laat me nog eenmaal spreken ; 
gee£ me een woor·d van U, dat mijn hart 
en geest in volmaakten vrede en rust 
zal bewaren, terwijl ik hier lig te 
wacbten. Mijn bijbel nogeens openend, 
vielen mijn oogen op deze woorden : 

,,Het is een bevestigd voornemen ; 
Gij zult allerlei vrede bewaren; want 
men heeft op u vertrouwd". (Jes. 26: 3) 

Hoe gelukkig, o hoe gelukkig ik 
was, is niet in woorden uit te drukken. 

JULI 1939 

(Vervolg van pag. 1). 

Juist was er een brief gekomen 
van hun dochter Mary, die met haar 
man als zendeling naar Afrika gegaan 
was. Zij arbeidden daar onder een 
volksstam, 1die ruim drie dagreizen 
van een anderen post verwijderd was. 
De reis erheen was gemaakt in een 
zeer primitieve kar, waarop juist 
ruimte was voor de jonge moeder met 
de baby in den kinderwagen. De nacht 
werd doorgebracht onder den open 
hemel random een groot vuur, dat de 
wilde beesten op een afstand moest 
houden. Mary's man, de Kapitein, was 
handig en bij aankomst had hij met 
de hulp der i.nboorlingen spoedig een 
,,huis met zaal" gebouwd, als dit <lien 
naam kon dragen. Een gezegend werk 
was begonnen, waaraan zij zicp met 
hart en ziel gavien. 

Na eenigen tijd zou de Kommandant 
van het Terrjtorie hun post komen 
bezoeken. De Kapitein reisde hem 
tegemoet, de jonge vrouw bleef met 
haar kleine alleen achter temidden 
der bevolking. Twee dagen nadat de 
Kapitein vertrokken was, werd de 
kleine ernstig ziek en stierf en de 
moeder moest dit grooite leed alleen 
dragen. Gebroken van s:nart zond zij 
een ijlbode om haar man op de hoogte 
te stellen van hun verlies c:n hem te 
vragen terug te keeren om hun kleine 
te begraven en afscheid te nemcn 
van het stoffelijk omhulsel. De dagen 
gingen voorbij, doch er was geen 
teeken van zijn terugkeer. Toen kon 
zij niet langer wachten en moest zij 
met behulp der 'inboorlingen zelf 
de zware plicht vervullen ........... . 

Toen ik den brief tot zoover gelezen 
had, t0n ik niet verder gaan en op
ziende in het gelaat van Mary's moc
der, was het also£ ik in mijn eigcn hart 
de echo hoorde van haar vraag : ,,Is 
het deze zelfopoffering waard ?" Maar 
terwijl ik er nog over nadacht, 2leide 
deze lieve oude vrouw met de tranen 
biggelend langs haar gelaat: ,,Ja, Hij 
is ons allerbeste waar>d !" 

Mary's orgeltje stond in een hoek 
van de kamer. Het was niet meer be
speeld, sedert zij als heilsofficier het 
huis had verlaten. Nu weTd het geo
pend en tezamen zongen wij de oude, 
gelief de liederen, die Mary zoo vaak 
gezongen had : ,,Mijn Herder is de 
Heer, Hij zorgt." en dat andere : ,,Zoo 
't gansche aardrijk 't mijne waar, dat 
zou een gift zijn veel te klein". En het 
was also£ Mary zelf bij ons was en 
zeide: ,,Ja, Hij is ons allerbeste 
waard". 

,,Ik zal den Heer zingen ! Th. zal den 
Heere, den God Israels psalmzingen !" 
zei ik ; ik zette mij neer voor een klein 
harmonium en schreef de woorden en 
muziek neer van ,,Vollen Vrede"; want 
alzoo leerde God mij ,,Liederen in den 
Naobt" zingen om anderen te ver
troosten met den troost, waarmede ik 
zelf getroost was geworden. 

Bovengenoemd lied namen wU reeds 
o~<J in het vorig nummer van de S. K. 
Red.) 

EEN HERINNERING AAN DEN 
STICHTER. 

Ik herinner mij dat de Generaal eens 
luisterde naar de les, op een kadetten
school gegeven, zonder dat iemand 
wist dat hij aanwezig was. De tekst 
was: ,,Houd wat gij hebt." Drie goede 
punten had de lesgever opgenoemd, 
waarmee de kadetten zeker winst 
konden doen. Toen de les uit was 
maakte William Booth zich bekend. 

,,Ik vind deze drie punten voortref
felijk en gij zult ze niet meer vergeten. 
Maar nu wil ik er nog een vierde 
bijvoegen : ,,Houd wat gij hebt en zie 
nog wat meer te krijgen !" (Get some 
more ! ) En toen voegde hij er een 
aangrijpende vermaning aan toe, om 
nooit tevreden te zijn met het reeds 
verkregene. Ik betwijfel of William 
Booth daar ooit tevreden mee was. 
,,That and better will do" was een van 
zijn vaste gezegden. (,,Zoo is het goed 
en hierna beter !") Welk een leider is 
hij toch geweest ! 

Uit de ,,War Cry". 
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GEZEGENDE CONGRESSEN IN Even latex marcheerden de kadetten de 
zaal in en ook de makkers en vrienden van 
het korps. Er was een mooie schare aan
wezig, om Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel 
en de hen vergezellende officieren welkom 
te heeten. En dat welkom was recht har
telijk, als altijd. De D.O., Brigadier Hiorth, 
liet het eerste lied zingen, een vertolkjng 
van het verlangen van ieder hart naar de 
gemeenschap Gods. 

een aantal van hen mcest naar voren ko
men in de uitnoodiging. 

BANDOENG 
EN 

SOERABAJA 

Na· gebed sprak mevrouw Ridsdel over 
zout en licht. Haar toespraak raakte de 
harten, vooral door de eenvoudige, zeer 
begrijpelijke beelden, die zij gebruikte. Als 
altijd had zij de volle aandacht van haar 
hoorders. De Kadetten zongen een mooi lied, 
en de getuigenissen van enkele officieren 
zegenden de ziel. Het woord van den 
Kolonel was een voortzetting en aanvulling 
van wat reeds gezegd was, en duidelijk 
was de leiding des Geestes in wat hij 
naar voren bracht. Men kon gevoelen, 
hoe die geest beslag legde op de aanwezigen. 
De uitslag was, dat in de uitnoodiging, die 
volgde, vijf zielen tot God kwamen om 
meerdere kracht. Gods naam werd ge
prezen ! 

Gods geest was voelbaar. Tien zielen 
kr..ielden neer, waaronder tot onze groote 
blijdschap negen personen, die nooit te
voren Jezus zochten. 

Jezus een sterke Verlosser 
Redden kan Hij ! 

Halleluja ! 

B. 

SOERABAJA. 

Het Congres was beperkt tot een open
bare samenkomst ; de meeste tijd was ge
geven aan Officierssamenkomsten. 

Deze openbare samenkomst werd ge
houden in de Loge en stand :mder leiding 
van Kolonel en mevrouw Beekhuis, bij
gestaan door den Chef-Secretaris en me
vrouw Ridsdel en de aan het Congres 
deelnemende officieren. De bijeenkomst 
droeg een opgewekt karakter, alle aanwe
zigen gaven zich direct en namen hartelijk 
deel in het zingen. 

De groep officieren, welke deelnam aan het ·Congres in Bandoeng. 

Enkele officieren kregen gelegenheld 
hun getuigenis te geven en dit getuigenis 
tintelde van alles, wat in de Congres-sa
menkomsten tot de officieren was gekomen 
aan bezieling en zegen. 

I N ons vorig nummer konden wij nog juist 
het verslag plaatsen van den mooien Land

dag op Berg en Dal, welke een onderdeel was 
van ons Congres te BANDOENG. Over het 
belangrijkste deel van de reeks bijeenkom
sten aan dit Congres verbonden, kunnen wij 
slechts een enkel woord zeggen. Het waren 
officierssamenkomsten, waarin onze !eiders 
uit den schat hunner ervaring kostelijke 
woorden van bemoediging en raadgeving 
brachten tot de ziel van de officieren. Het 
waren uren van zelfonderzoek, van nazien 
der geestelijke wapenrusting, van b!;,,ter toe
gerust worden voor den strijd. Dit was zoo 
in Bandceng zoowel als in Soerabaja, waar 
de tweede groep bijeen kwam. De kracht 
in het Heiligdom ontvar..gen, zal ongetwijfeld 
heerlijke vrucht uitdragen tot hen, met wie 
onz;e makkers ln aanraking komen. 

* • * 
In Bandoeng was aan het Congres een 

grootsche .Jeu gd demonstr.atie verbonden in 
het I.E.V.-clubgebouw. De algemeene uitroep 
over dezen avor.d was : Wat was het fijn ! 
De jeugdtroepen, die aan het welslagen ervan 
hebben meegewerkt, kunnen trotsch zijn op 
.hun arbeid. De opening was in handen van 
den Chef-Secretaris, -die, op grond van heel 
wat ervarir.g op dit gebied in Bandoeng, den 
aanwezigen een goeden avond voorspelde. 
Kolonel Beekhuis nam daarop het w oord en 
heette in het bijzonder Ds. Van Duinen, den 
Legerpred.ikant, die de jongelui zou toe
spreken, hartelijk welkom. 
Adjudante Brouwer las Psalm 33 voor en 
daarna werd een prachtig programma afge
werkt. Nummer voor nummer te noemen 
zegt den lezer niets, doch zonder overdrijving 
kunnen wij zeggen, dat alles ,,af" was. Vlot 
volgden kleuters, padvinders, gymnastiek
clubs elkaar op. Krachttoeren aan de 
ringen zoowel als teere liedjes door de 
kleir.tjes werden met groot applaus ontvan
gen. Als prachtig intermezzo kwam toen de 
toespraak van Ds. Van Duinen. .:i 

Dat was een tractatie voor den geest 
zoowel als voor de ziel. Met een enkele 
geestige opmerking had de spreker onmid
dellijk aller voile aandacht. ,,Voelbaar" 
zouden wij kunnen zeggen werd er geluis
terd, dadelijk spontaan gereageerd, als daar
toe aanleiding gegeven werd. Een van de 
,,rakkers" der kindersamenkomst, zat met de 
hand onder de kin en stralende oogen te 
luisteren, doof voor al het andere om hem 
heen - het beste bewijs, dat Ds. Van Duinen 
de jor.ge menschen wist te boeien. ,,Geef 
jullie je hart aan Jezus !" was zijn laatste 
oproep, na tevoren de grootte en beteekenis 
van die daad duidelijk uiteen te hebben 
gezet. 

Verrijkt naar ziel en geest zullen 
velen aan dezen avond terug denken. 

zeker 

Be'".toek aan den resident van Bandoeng. 

Een keurige groep officieren marcheerde 
zingend naar het groote residentshuis op 
Vrijdagmorgen na den Hemelvaartsdag. Re
sident en mevrouw Tacoma waren zoo 
vriendelijk de officieren als deelnemers aan 
dit Congres te ontvar.gen. Op de koele voor
galerij werden op oud-vaderlandsche melo
dieen verschillende Legerliederen gezongen, 
die spraken van het verheven doe! van ons 

Leger en de hooge beginselen, die wij na
streven. Nadat de vriendelijke gastheer en 
gastvrouw hun een koelen dronk hadden 
doen presenteeren, marcheerden de officieren 
weer terug naar de Legerzaal, waar een 
gezegende officierssamenkomst volgde. 

De Zondag in Bandoeng I. 

De avondsamenkomst werd geleid door 
Kolonel en mevrouw Beek:huis, bijgestaan 
door Lt. Kolonel en mevrouw Lebbink. Ook 
dien avond waren een aantal officieren aan
wezig. Buitengewoon aardig was het welkom, 
dat de Toortsdragers den Kommandant 
boden, getooid met hun brandende fakkels 
en keurig beschilderde sjerpen. In deze 
samenkomst was een heerlijke strijdgeest 
merkbaar. Hoe opgewekt was het eerste lied, 

De prediking van den Kolonel over het 
Psalmwoord : ,,Geef mij weder de vreugde 
Uw heils", werd zeer aandachtig gevolgd. 
Wij mochten de vreugde smaken een af
gedwaalde te zien wederkomen tot den 
Vader. De Heer helpe hem om trouw te 
blijven ! Deze samenkomst was een goed 
slot voor de reeks gezegende Congressa
menkomsten in Bandoeng en Soerabaja. Des morgens waren Kolonel en mevrouw 

Beek:huis, bijgestaan door Lt.-Kolonel en 
mevrouw Lebbink, de leiders der bijeen
komst. Reiniging, heiliging, vruchtdragen -
ziedaru:; het onderwerp van woord en lied 
in deze samenkomst, alsook de inhoud van 
de bijbeltoespraak van den Kolonel. Majoor 
Cullen van Pelantoengan, Kapiteine Rufener 
van ,de Klin.iek in Soerabaja, spraken als 
,,gasten", over de reir.igende kracht van 
Christus' bloed, haar getuigenis gebaseerd 
op persoonlijke ervaring van vele jaren. Ook 
mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink sprak in 
dezen geest een goed woord. Treffend waren 
de koren en het lied van twee officieren, 
die deze getuigenissen afwisselden. Hoe diep 
was ook het bijbelwoord van den Komman
dant. Overbekend is het beeld van den 
Wijnstok door J ezus Zelf aangehaald, doch 
nieuwe lessen werden ons dien morgen ge
leerp, die de ziel verkwikten en tegelijkertijd 
groote verantwoordelijkheid op ons laadden. 

De groep Congresdeelnemers te Soerabaja. 

Des avonds waren het de Chef- Secretaris 
en mevrouw Ridsdel, die het commando 
voerden. Opgewekt klonken de strijdliederen 
en speelde de muziek. Blijdschap straalde 
door in de getuigenissen van de officieren, 
die als gasten met ons waren o.a. de Kapi
teins Van der Schilden, De J onge en Van 
Wierst. De Kolonel wist op bekwame wijze 
te zorgen voor voldoende afwisseling tus
schen de toespraken, zoodat het geheel goed 
werd. De behandeling van het Bijbelwoord 
berustte bij mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, 
die met kracht en overtuiging den zondaar 
wees op den weg ter ontkoming. Het kan 
niet anders, of deze ernstige boodschap heeft 
in menig hart nog lang nageklonken. 

BANDOENG II. 

Ook in korps II aan den Gardoe-Djatiweg 
was het te bemerken, dat er iets bijzonders 
te doen was. Een schare nieuwsgierigen 
stond aan den ingang der zaal en sloeg met 
belangstelling gade, hoe een groep officieren 
binnenging. 

uitgegeven door Lt. Kol. Lebbink, hoe blij en 
overtuigend de getuigenissen van de Majoors 
Midtbo, Wikdal en anderen. V ooral het woord 
van mevrouw Kolonel Beekhuis sloeg in, door 
de eenvoudige, maar heerlijke illustratie van 
een ouden schoen en een hoed, die door een 
klein meisje gebruikt werden tot kweekplaats 
van schoone bloemen. 

Duidelijk bracht mevrouw n:aar voren, dat 
God geen aannemer des persoons is, doch 
dat ieder klaargemaakt kan worden, tot een 
vat ter eere, indien daar slechts de overgave 
des harten is. God zegende dit korte woord 
wonderbaar. Aleer de Kolonel zijn Bijbel
onderwerp behandelde, beluisterden WJJ 

nog eens een lied van de zangbrigade en 
de Toortsdragers. De Kolonel sprak ever 
het gesprek met Jezus tot de vrouw aan 
den put te Samaria. Het werd den hoor
ders in het hart gegrifd, dat God alles 
omtrent ons weet, maar ook een mede
lijdend Hoogepriester is, E>ie voor ons bidt 
en alle zonde wil wegwasschen met Zijn dier
baar bloed. Heel eenvoudig en begrijpelijk 
werd de boodschap thuis ge]:>racht tot de 
aanwezigen. Het kan haast niet anders of 

NEEM T IJ D 1-----------. 
Neem tijd om uw werk goed te 

1
doe..'1. - het is de weg tot welslagen. 

Neem tijd om te denken - het is een bron van kracht. 
N eem tijd voor ontspanning - het is het geheim van een 

,,eeuwige" jeugd. 
N eem tijd om te lezen - heit. is de bron van wijsheid. 
Neem tijd voor aanbidding - het is een behoefte der ziel. 
Neem tijd om vriendelijk te zijn -het is <le beste manier om gelukkig 

te zijn. 
Neem tijd om lief te hebben en liefde te ontvangen -het is een bron 

van onuitputtelijke vreugde. 
N eem tijtd om aandacht te geven aan anderen - de dag is te kort om 

zelfzuchtig te wezen. 
Neem tijd om te lachen - lachen is de muziek van de ziel. 

LEZING TE BLITAR. 
In aansluiting op het Cor.gres te Soerabaja 

bezocht de Territoriaal Kommandant BLI
TAR, en wel voor een lezing over de wording 
en arbeid van onze organisatie en tegelijker
tijd voor de inspectie van het Javaansche 
kinderhuis. 

Aangezien de lezing in het Hollandsch ge
geven werd, was slechts het Europeesch ge
deelte der inwoners van Blitar vertegenwoor
digd en door hun tegenwoordigheid lieten 
deze op bijzondere wijze gevoelen, welk een 
warme plaats het Leger in hun sympathie 
had veroverd. Daar waren o.a. de assistent
resident en mevrouw, Mr. 0. J. A. Quartero. 
verscheidene doktoren, vertegenwoordigers 
uit de inheemsche gemeenschap van Blitar, 
die alien met ongedwongen vriendelijkheid 
den Kolonel ontvingen. Dapper werd ge
tracht de Legerliederen mee te zingen, 
aandachtig geluisterd r..aar het Maleische 
en Hollandsche lied der kinderen van het 
Tehuis. 

Adjudant Palstra, die de Kolonel bij het 
publiek inleidde, gaf spoedig het woord aan 
de~ ass.-resident, die met eenige hartelijke 
bemerkingen gewaagde van de belangstelling 
en waardeering voor den Leger-arbeid, daar
bij op humoristische wijze opmerkend, dat, 
ofschoon ons werk in Blitar bekend was, 
het na dezen avond ongetwijfeld zou zijn : 
Meer bekend maakt meer bemind. Met har
telijk applaus werd deze toespraak beaamd, 
waarop de Kolonel zelf het woord nam. 

Prettig, boeiend, vlot werd nu voor het · 
geestesoog der aanwezigen de wording, de 
,groei, de roeping van het Leger des Heils 
geschilderd. De Kolonel liet den Stichter 
voor ons leven, nu eens ons voerend naar 
diep ernstige oogenblikken van groote beslis
sing, dan weer de geestige zijde van het 
karakter van William Booth belichtend. Ook 
de groote plaats, die de Legermoeder in onze 
geschiedenis inneemt werd naar voren ge
bracht. (Zie pag. 8 kol. 4) . 
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BEN NIEUW 
MILITAIR-TEHDIS 
IN 
BANDOBN8 

Kolonel Beekhuis opent onder groote 
belangstelling het tweede tehuis in Ban
doeng, spe-ciaal voor de mannen van de 
Militaire Luchtvaart-afdeeling. 

V RIJDAGAVOND 16 Juni vond onder 
groote belangstelling van betrokken 

autoriteiten, de opening plaats van het 
nieuwe tehuis aan den Nieuwen Kerkhof
weg 21. Teger. zessen arriveerden de auto's 
met de militaire officieren, sommigen ver
gezeld van hun dame. Allereerst mochten 
wij onder de aanwezigen opmerken overste 
E. T. Kengen, commandant van het depot 
der Militaire Luchtvaart, verder ds. G. van 
Duinen, den Legerpredikant ; kapitein P. van 
Beveren, die het Hoofd van den D.V.O. ver
tegenwoordigde ; de plaatselijk commandant, 
kapitein Schillmoller ; den commandant der 
eerste vliegtuiggroep, kapitein Waltmann ; 
gep. lt. kolonel Y ssel de Schepper, e.a. 

Ook van civiele zijde was er belangstelling. 
De resident liet zich vertegenwoordigen door 
den ass.-resident t.b. dr. J. W . de Stoppelaar, 

De opening. 

Er heerschte een gezellige drukte in en om 
het huis. Een groot aantal jongens van 
,,Andir" was gekomen om het feest mee te 
maken en er heerschte een ongedwongen 
stemming. Nadat alle officieele autoriteiten 
aanwezig waren, zong het zangkoor der mil. 
Luchtvaartafdeeling op zeer verdienstelijke 
wijze het ,,Wilhelmus", dat stram in de hou
ding we:rid aangehoord. Daarop opende de 
Chef-Secretaris h.et feest door de aanwezigen 
te laten zingen : ,,Korn, o Bron van iedren 
zegen". Er werd aardig meegezongen en toen 
Lt.-Kolonel Lebbink voorging in gebed, was 
de rechte sfeer voor den avond daar. 

Het nieuwe Tehuis aan den Nieuwen Kerkhofweg 21. 
Adjudant Barteling en Luitenant Poot op den ,,uitkijk". 

terwijl ass.-resident Schwencke, die even
eens door dienst verhinderd was, werd ver
tegenwoordigd door den controleur B.B. mr. 
E. J. van der Laan. Wethouder Ir. F. L. H. 
Dessauvagie was er namens den buiigemees
ter van Bandoeng. 

S. 0. S. I 

Kolonel Beekhuis heette daarop de aanwe
:zigen welkom en voegde aan dit woord een 
beknopte uiteenzetting toe van de redenen, 
wiaarom dit huis werd geopend. Reeds lang 
was de behoefte aan een tehuis in de buurt 
van Andir, het Luchtvaart-district, gevoeld 

Commissioner Whatmore, juist bevorderd tot Heerlijkheid, vertelde eens van een 
prachtige zeereis, die hij maakte om in een vergelegen land een Evangeliesatie-veldtocht 
te houden. Het was alles even mooi : heerlijk weer, een effen zee, een prachtig schip 
met ruime hut, aangename conversatie. Hij werd uitgenoodigd, om met den kapitein aan 
tafel te zitten. De Commissioner had nog nooit zoo'n mooie reis gehad, totdat .............. . 

Op een middag zaten zij aan tafel, toen er een bediende binnen kwam met een 
briefje van den marconist voor den kapitein. De kapitein las het en fronste zijn wer.k
brouwen. Hij dacht een oogenblik na, en zei toen : doorgaan ! Daarna hervatte hij den 
maaltijd, maar het gesprek vlotte niet meer. De tafelgenooten waren benieuwd, wat er 
in dat briefje mocht hebben gestaan. In antwoord op hun vragende oogen deelde de 
kapitein mede : ,,Een S.0.S., een schip in nood, maar het is zoo ver weg, dat ik er niets 
aan doen kan; het zou ons te veel uit de koers voeren en mee in geva.ar brengen". 
Dus : doorgaan. 

Maar de vreugde was weg. Heerlijk weer, een effen zee. Maar ginds een schip, dat 
verging, en menschen, die omkwamen, hoewel wij ze hadden kunnen helpen. 

* * * 
Is het ook niet zoo met het !even van vele Christenen ? liet gaat een rustige vaart. 

Er komt echter een S.O.S. uit China, een S.O.S. uit Afrika, een S.0.S. uit Indie, nog een 
en nog een. Er zijn menschenlevens in gevaar ! Er zijn menschenharten, die dorsten 
naar den levenden God, maar die ondergaan in den stroom van zonde en ellen.de. S.0.S. ! ! 

Maar hoewel zij het hooren, gaan die Christenen rustig voort, gelukkig, omdat zij 
het zelf zoo goed hebben. Zij denken er niet aan, hulp te bieden, want dat beteekent 
verlies van tijd, verlies van geld, verlies van veiligheid. Het offer beteekent gevaar. En 
daarom ......... Maar de vreugde is weg. 

,,Want zoo wie zijn leven zal willen behouden., die zal het verliezen, maar zoo wie 
zijn !even verliezen zal om Mijnentwil, die zal het vinden". 

en daarom was er vreugde, dat deze plannen 
nu verwezenlijkt konden worden. Adjudant 
Barteling als de beheerder van ons Tehuis 
in de Niasstraat, die ook verantwoordelijk 
is voor het nieuwe Huis, werd voorgesteld, 
alsook Luitenant Poot, die speciaal voor dit 
nieuwe tehuis de zorg op zich neemt. Daarop 
verklaa:ride de Kolonel het huis voor geopend. 

Ds. van Duinen spreekt. 

Wat wist deze spreker direct tot het hart 
van de jongens te komen ! Op pakkende, 
vaak geestige wijze, wist hij wat hij te zeg
gen had ,,thuis" te brengen. Hij sprak zijn 
waardeering uit voor den Legerarbeid, tevens 
wees hij er echter met nadruk op, dat de 
jongens zelf moesten meewerken aan de sfeer 
van hun tehuis. Hij hoopte, dat vele jongens 
er een ,,thuiskomen" zouden vinden, iets 
anders clan stoelen, een biljart, een verfris
sching, ook iets voor het innerlijke leven, 
dat hun wellicht niet in veel woorden., <loch 
door de sfeer en den geest zou geboden 
worden. ,,Open deur politiek", een ,,zich 
geven" van beide kanten, <lat zou het geheim 
worden van een prettig tehuis. Warm applaus 
toonde, hoe de aanwezigen het met den 
spreker eens waren. 

WAT KINDEREN ZIEN 
EN DOEN. 

Mevrouw Kapitein Sprokkereef 
vertelt. 

Leer mij Uw wegen, o Jezus ! 
Leer mij Uw wil steeds te doen. 
Zie mij, willig U altijd te volgen, 
Leer mij U w wil te doen ! 

Dit was wel een van de eerste koren, 
welke ik leerde, toen ik de Legersamen
komsten ging bezoeken. Hoe menigmaal 
spreken wij ervan ,,in Gods leerschool te 
zijn". Evenals bij het kind met al zijn nukken 
en buien door de ouders een vast karakter 
aangekweekt meet worden, is onze hemelsche 
Vader bezig, ons - Zijn kinderen - te 
vormen naar Zijn beeld ; volmaakt, stand
vastig, trouw en rein wil Hij ons maken. 

God handelt daartoe met een ieder op 
verschillende wijze. Menigmaal spreekt Hij 
tot mij door middel van onze kinderen. Ons 
meiske begint vele dingen te begrijpen en 
ik begin reeds haar allerlei kleir..e werk
zaamheden op te dragen. Ofschoon zij pas 
twee en een half jaar is, kan zij al heel 
goed helpen met tafeldekken en weet zij 
·de juiste plaats van de dingen, ja, weet 
het zelfs al heel goed te vertellen, wanneer 
de bediende bij dit werk een vergissing 
maakt. Toch heeft zij haar lulmen, dan heeft 
zij geen lust dit werkje te doen en zoekt ze 
zelf andere bezigheden op. Doe ik het dan 
zelf, dan is zij boos en beleedigd en wil 
het zelf wel weer doen, wat echter dan niet 
meer noodig is. 

't Komt vaak tot mij, dat het met ons 
menigmaal evenzoo gaat. 

God vraagt iets van ons, waarvan Hij weet, 
dat wij het lrnnnen volbrengen, maar wij 
zijn zoo druk met andere dingen, dat wij 
er geen lust toe hebben. Kiest God dan 
andere personen om die taak te volbrengen, 
dan zijn wij bitter en gevoelen wij ons tekort 
gedaan. 

JULI 1939 

Overste Kengen spreekt. 

Na een keurig muziekstukje van een 
strijkje door reeds genoemde militairen, werd 
het woord gegeven aan overste Kengen. In 
enkele sobere doch hartelijke woorden, 
wenschte :deze spreker het Leger des Heils 
veel succes op zijn nieuwe poging, daarbij 
de hoop uitspreker.d, <lat van deze gele
genheid tot ontSpanning druk gebruik zou 
gemaakt worden. Ook betuigde de overste 
namens de Militaire Luchtvaart-officieren de 
waardeering voor wat voor hun jongens ge
daan werd. 

Nog even nam Kolonel Beekhuis nu het 
woord om te danken voor al het goede, 
wat gezegd was dezen avond, tevens belofte 
gevend, dat onze officieren zouden doen, wat 
in hun vermogen was, om het den bezoekers 
aangenaam te maken. Gesloten werd met 
het beJr mde Legerlied : ,,Grijp toch de kan
sen door God u gegeven", waarna Majoor 
Ramaker met dankgebed sloot. 

Nu werd het huis in oogenschouw geno
men, terwijl thee werd geserveerd en de 
g.asten nog wat gezellig in clubjes bleven na
praten. 

Het was een goede avond geweest. Moge 
Gods zegen op dit nieuwe tehuis rusten ! 

B. 

•*• 
Nog een andere les leerde me ons meiske. 

Op een morgen thuiskomend uit de samen
komst, kwam ze ons tegemoet, gezicht en 
handen vol inkt. Gedurende onze afwezig
heid was zij op de schrijftafel geklommen 
en had het potje inkt bemachtigd. Wij 
trachtten haar te doen begrijpen, dat zij 
daar niet meer aan mocht komen, want dat 
wij clan heel erg boos op haar zouden zijn. 
Enkele dagen later, terwijl ik in huis bezig 
was, hoorde ik haar praten. Toen ik onge
merkt ging kijken, zat ze weer boven op 
tafel, het bewuste fleschje ir.kt vlak bij zich, 
het vingertje opgeheven en in zichzelf 
pratend : ,,Niet aankomen, Dini bah, Dini 
tout, niet aankomen" - maar toch het 
het fleschje dicht bij zich nemend. 

Doen wij zoo niet menigmaal met de 
zondc ? God wijst er ons op, wij hebben 
gezien, hoe ze ons besmeurde en verontrei
nigde, maar ze is ens toch lief. Wij houden 
haar in onze dichte nabijheid en wij maken 
onszelf wijs, dat het verkeerd voor ons is ; 
toch willen wij niet loslaten, haar verre van 
ons doen en neerleggen aan 's kruises voet. 
Helpe God ons, om, terwijl wij bezig zijn 
te werken aan de harten onzer kinderen, ook 
toe te laten, dat Hij ons hart bearbeidt ! 
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0 M de volgende overdenking beter tot 
haar recht te laten komen, maken wij 

ditmaal gebruik van de nieuwe bijbelver
taling om den tekst aan te geven, aangezien 
deze beter de beteekenis vertolkt dan 
dezelfde tekst in de oude vertaling. De 
Engelsche bijbel geeft ook deze gedachte 
weer, waar · wij lezen: ,,They looked unto 
Him and were lightened" (Zij zagen op Hem 
en werden verlicht). De Duitsche bijbel 
geeft : ,,Sie blickten au£ Ihn und wurden 
scheinend" (Zij zagen op Hem en werden 
stralend). 

Alles in de natuur spreekt van God. De 
natuur was de eerste openbaring Gods aan 
de menschen en later als een boek vol van 
rijke illu~raties voor het geopenbaar~ 

Woord G.3'1s - den bijbel. Misschien is er 
in de gansche natuur geen treffender beeld 
om den boven aangehaalden tekst en de 
geestelijke kracht, waarop hij doelt, te 
verduidelijken, als de ontdekking van het 
wonderbare Radrium. De merkwaardige 
eigenschap van Radium is, dat het uitstraalt, 
d.w.z. eerder licht afgeeft, dan tot zich neemt. 
Zoo moet ook bij · het kind Gods de heerlijk- · 
heid van hun leven zijn : uitstralen, onbaat· 
zuchtig dienen. 

De Radium-stralen hebben zulk een snel
heid, dat een enkele straal in een seconde 
bijna tweemaal rond de wereld kan gaan. 
De hitte, welke door het radium veroorzaakt 
wordt, is meer dan drie millioen maal zoo 
groot als die van het krachtigste zuurstofgas. 
Het kleinste apothekers-gewicht aan Radium 
zou dertig eeuwen noodig hebben, om uit
gewerkt te geraken, z-0odat men feitelijk kan 
zeggen, dat het onuitputtelijk aan stralende 
energie is. 

En toch komt deze wonderbare stof uit 
<le diepste diepten der. aarde, waar ze ver
kregen wordt uit pikblende, een stof, die 
veel gelijkt op het bekende asphal eer dat 

.. ~ ' 
WIJ met onze voeten vertreden. 

Er zijn twee soorten lichtgevende lichamen. 
De eene is het Radiumzout, dat tengevolge 
van zijn eigen licht straalt en de andere is 
datgene, wat eerst licht van buiten af moet 
ontvangen, om het daarna te kurunen uitstra
len. Deze gedachte nu wordt door boven
aangehaalden tekst uitgedrukt : ,,Ziet op 
Hem - dan zal uw aangezicht vroolijk 
st.ralen". 

~ l[Jl2,IAILIEN ID 
Wij lezen in Excodus 34 : 29 : ,, . . . . . . het 

geschiedde, toen Mozes van den berg afging, 
zoo wist Mozes niet, dat het vel zijns aange
zichts .glinsterde." Dat Mozes' aangezicht 
,,glinsterde" kwam alleen, doordat zijn gelaat 
naar God gekeerd was geweest. Als de aarde 
zich van de zon afkeert is het nacht, maar 
als zij zich op haar dagrondte naar de zon 
toewendt, is het licht. Deze gedachte wordt 
zod wonderschoon uitgedrukt in den tweeden 
brief van Paulus aan de Korinthiers. Wij 
lezen in het 3de hoofdstuk vers 18 : ,,En 
wij allen, met ongedekten aangezichte de 
heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld 
in .gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest." 

Zien wij z66 op Hem, dat ons aangezicht 
glinstert als bij Mozes ? In het volgende 
hoofdstuk schildert de apostel ons echter 
een nog schooner beeld. Daar spreekt hij 
niet van een licht, dat weerkaatst wordt, 
dat zijn glans ontvangt van een ar.der licht, 
doch <lat vanuit een verlichte ziel naar buiten 
straalt. ,,Want God, die gezegd heeft, <lat 
het licht uit de duisternis zou schijnen, is 
Degene, die in onze harten geschenen heeft, 
om te geven verlichting der kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van 
Jezus Christus." 

Hier is niet slechts sprake van een weer
schijn, van een afschijnsel, maar van een 
innerlijk licht, dat zich op elke mogelijke 
wijze naar buiten zal dringen. Het is er 
mee, als met sommige ~erkramen, die van 
buiten gezien somber en onaanzienlijk zijn, 
zoodat men niet het Ininste begrip krijgt 
van eenige schoonheid. W anneer echter in 
de k~rk de lampen ontstoken worden, dan 
straalt plotseling elke schoone voorstelling 
van het mooie glas-in-lood raam naar buiten. 
Ziet men dit stralende licht ook niet dikwijls 
in tlen Christen, als Gods Geest in hem 
komt wonen? 

Als de Heer Jezus komt, om woning in 
het hart te maken, drukt Hij dit Zelf uit 
met het wo-0rd : ,,Ik zal Mijzelf aan hem 
openbaren." In den grondtekst staat : ,,Ik: 
zal door hem gaan schijnen." In het Iar~d, 

JONGELI EDE ND AG T E SO E RABAJA 
geleid door Kolonel A. C. BEEKHUIS 

De ruime zaal van Soerabaja II was op 
Zondag 4 Juni, des morgens om acht uur, 
geheel gevuld met een schare van bijna 
tweehonderd jonge menschen, toen Kolorul 
Beekhuis en enkele hem vergezellende Offi
cieren, onder luid applaus der jongelui het 
podium betraden. Weldra klonk opgewekt het 
openingslied door de zaal ; de J ongelieden
dag 1939 te Soerabaja had een aanvang 
genomen. Na den bidstond heette de dis
tricts-officier de aanwezigen, in het bijzonder 
den leider van den Dag en de secretaresse 
van het jeugdwerk, welkom, waarna Kolonel 
Beekhuis een inleidend woord sprak. Voor
dat hij met zijn bijbeltoespraak begon kreeg 
Adjudant.e Brouwer nog gelegenheid de 
jonge menschen toe te spreken. 

Kolonel Beekhuis behandelde de zoo inte
ressante en leerrijk.e geschiedenis van David. 
Op boeiende, nu geestige dan weer ernstige 
wijze, toonde hij ons den jongen David in 
d: verschillende perioden van zijn leven, pre
c1es zooals hij was. Daru: het gehoor zoowel 
uit Nederlandsch- als Maleisch-spreken
den bestond, werd het woord van den 
Kolonel zin na zin vertaald. 

Om half tien werd de eerste bijeenkomst 
beeindigd en ving een pauze aan, waarin 
de jongelui op een koelen dronk werden 
onthaald. 

Een half uur later was ieder weer op zijn 
plaats voor de tweede bijeenkomst. Deze was 
gedeeltelijk gewijd aan korte toespraken van 

verschillende jonge menschen en liederen 
van zangkoren. Broeder Diauw Kie Sian gaf 
uitvoerig antwoord op de vraag: ,,Waarom 
hen ik heilssoldaat ?" Broeder Jordaan 
reciteerde op treffende wijze : ,,De pelgrim 
en zijn kruis". Zr. Pattipeiluhu, JL.S.:j.VI. van 
Soerabaja III, sprak -0ver : ,,Het nut van 
getrouw samenkomst-bezoek". 

Zangnummers werden ten gehoore ge
bracht door de meisjes van de Bijbelklas 
van Soerabaja I, de jongelui van Soerabaja 
IV, die met bun kleurige sjerpen een keurige 
groep vormden, en het Jongelieden-zangkoor 
van Soerabaja II. Korps Soerabaja III was 
vertegenwoordigd door enkele makkers met 
muziek-instrumenten van verscheiden aard. 
Vermelding verdient ook nog de moru:lhar
monica-club va;."l. Korps II. De B.O. van dit 
korps vertelde den aanwezigen van zijn 
Toortsdragers-plannen. 

Nadat dit gevarieerde programma ten einde 
was gebracht, vervolgde Kolonel Beek.huis 
zijn bespreking over het leven van David. 
Om half twaalf werd deze samenkomst met 
dankgebed beeindigd. Voordat de jonge 
menschen naar huis gingen werd nog even 
geposeerd voor de foto, welke hierboven 
is afgedrukt. 

••• 
's Namiddags om half zes 

samenkomst aan. Eerst kreeg 
Toelninah gelegenheid om 

ving de slot
asp. kandidaat 
te vertellen 

..Ziet op Hem, dan 

zal uw aangezicht 

vroolijk stralen". 

Psalm 34 6. 

waar de Zon als godin vereerd wordt, be
staat de tempel aan haar gewijd uit glas. 
Niet uit gepolijste steenen of uit blinkem 
goud, neen, uit doorschijnend glas, zoodat 
de zon overal naar binnen kan dringen met 
haar radium-stralen. Hebben wij zoo ,,het 
Licht, d'a.t uit de duisternis geschenen heeft", 
in ons hart opgenomen ? En zijn wij ook 
zoo stralend en zoo ,,doorzichtig" door de 
inwoning van <lat stralende licht ? 

Welk licht is het dan wel, dat van ons 
uit moet stralen? Wij willen er enkele 
eigenschappen van noemen. 

1. Het licht der waarhcid. De Heer 
kwam op aarde, om aan een verloren wereld 
nieuw geestelijk licht te brengen. Welk een 
wonderbare openbaring heeft Hij ons gegeven 
van God, van gerechtigheid, van zonde, van 
verlossing, van plicht, van de onbekende 
toekomst. Hoe duister zou het er in de 
wereld uitzien, als Hij niet gekomen was ! 
Geven wij, Christenen, de stralen van dit 
licht door aan anderen ? Dragen wij een 
boodschap van Hem uit aan ons geslacht ? 
Spreekt ons leven van God, van Gerechtig
heid, van eeuwige Hoop ? God heeft ieder 
gezonden, opdat wij een levendeni brief zou
den zijn, bekend en gelezen bij alle men
sch.en. iemand heeft eens gezegd : ,,Ons 
leven is of een pijbel Of een smaadschrift." 

DE GROEP DEEL
NEMERS MET 
HUN LElDERS. 

,,Waarom ik zoo gaarne heilsofficier wi1 
worden". Nadat Zr. Richter, Compagnie
leidster van Soerabaja I nog een solo ge
zongen had, begeleid door snaarmuziek van 
de makkers van korps III, nam Kolonel 
Beekhuis weer het woord. De lessen uit 
Davids !even werden nu nog meer direct 
en persoonlijk op elk der aanwezige jonge 
menschen toegepast. Met klem drong de 
Kolonel er bij hen op aan, dat zij hun hart 
aan den Heer zouden geven, reeds nu zouden 
beginnen den Heer te dienen, voor zoover 
zij de goede keus niet reeds eerder gemaakt 
hadden. Een vijftigtal gaf aan den oproep 
.gehoor. Klokke half acht werd deze laatste 
bijeenkomst, en daarmede de Jongeliedendag, 
besloten door bet zingen van een strijdlied. 
Het was een nuttige, gezegende dag. 

DE TOORTSDRA
GERS-BRIGADE 

VAN 
BANDOENG II 
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2. Het licht der reinheid. Hoe wonderbaar 
was de reinheid van Christus ! Geen hard, 
koud Farizei:sme, doch stralende goedheid, 
die de bewondering en erkenning, zelfs van 
Zijn vijanden te voorschijn riep, waarvan 
zelfs de discipel, die Hem verried, de 
rechter, die Hem veroordeelde en de mis
dadiger, die naast Hem hing, moest getuigen. 
Als Christus in ons leeft, zullen wij Zijn 
heiligheid en Goddelijke reinheid uitstralen. 
Dit zal tot de menschen spreken, de wereld 
veroordee]end, de menschen van zonde 
overtuigend en een ,,honger" in hen op
wekkend naar deze Goddelijke reinheid. 

3. Het licht der zaehtmoedigheid. De 
mensch kan rechtvaardig zijn, doch tege
lijkertijd hard, gemelijk en zelfs ruw. De 
zachtmoedigheid van J ezus trok zoowel 
zondaren als het kleinste ki..'1.d dadelijk aan. 

4. Het licht der vreugde. Er wordt be
weerd, <lat Jezus nooit gelachen heeft. Het 
kan zijn, dat Hij niet tot de meest vroolijke 
naturen behoorde, doch Zijn leven was 
immer vol vrede en vreugde. ,,Hebt goeden 
moed" was altijd Zijn boodschap. Hij kwam 
naar deze wereld om ons zoowel van de 
zonde alS van de bezorgdheid te verlossen. 

5. Het licht van geduld. Wanneer de ver
zoekingen en gevaren op ons afkomen, 
openbaart zich ,,de vreugde in den Heer" 
op bijzondere wijze. Telnidden Zijner vijan
den, omringd door duisternis, toonde ons 
het Lam Gods, hoe men veel kan lijden en 
toch vriendelijk blijven, hoe men alles ver
dragen en toch hopen en gelooven kan. 
Zullen wij Hem door ons leven ook in dezen 
verheerlijken ? 

6. Het licht der liefde. Niets doet het aan
gezicht van den mensch z66 stralen a1s de 
liefde. Hebben ook niet de meest slechte 
menschen dikwijls liefelijke herinneringeµ 
aan hun moeder ? Het was de liefde, die 
het leven van den Helland zoo wonderbaar 
maakte. ,,Onze konll:ikrijken zijn gegrondvest 
op vrees", zeide eens Napoleon, <loch Chris
tus' rijk is gefundeerd op de liefde en er 
zijn hedentendage millioenen, die hun leven 
voor Hem zouden willen geven". De mach
tigste stuwkracht in ons leven is de liefde 
en de meest stralende glans moet van haar 
uit gaan: liefde, die afdaalt tot de diepste 
diepten en reikt tot aan de verst verwij
derde stranden ; liefde, die den vijand zegent 
en kwaad tnet goed vergeldt, evenals haar 
grooten Meester. 

Hoever reikt uw liefde en hoever straalt 
uw licht? 
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DE CHEf -SECRETARIS EN MEVROUW Lt. KOLONEL RIDSDEL 
leiden het Pinkster-Congres in SOERABAIA. 

Prachtig geslaagde Landdag te LAW ANG. 

SOERABAIA I 

De samenkornst op Pinkstermorgen in 
Soerabaja I was een goed begin voor een 
reeks bijzondere bijeenkomsten, · welke ge
durer.de de volgende dagen in verband met 
het Congres zou worden gehouden. 

De hartelijke samenzang bracht ons da
delijk in een sfeer, die de harten toebereidde 
om het levende W oord te ontvangen. Het 
was dan ook <lit woord, gebracht en ver
klaard door mevrouw Ridsdel, waardoor 
God op een duidelijke wijze tot ons sprak. 
Wel werden geen ,,tongen als van vuur" 
waargenomen, ook werd niet ,,het ruischen 
van een sterken wind" gehoord, doch Gods 
Geest was merkbaar aanwezig. In veler 
hart werd eeuwigheidswerk gedaan. Hem 
zij de eer ! 

L. 
SOERABAIA II 

't Was 30 Mei, Zondagavond zes uur, <lat 
een groot aantal heilssoldaten zich op den 
passar bevond, om daar de blijde Evangelie
boodschap te brengen. Verschillende makkers 
getuigden van het heil in Christus gevonden. 

Lt.-Kolonel Ridsdel, die de leider was van 
dit samenzijn, sprak aan het eind der bij
eenkomst over bet wonder, dat Christus 
verrichtte aan den blinde, die aan den weg 
naar Jericho zat. 

Na afloop van de openluchtbijeenkomst 
ging het in optocht naar korps II, waar een 
gloedvolle samenkomst werd gehouden. Er 
was gebeden om den Pinksterzegen en dien 
mochten wij erviaren in ruime mate. Mevrouw 
Lt.-Koionel Ridsdel droeg het kindje van 
Zr. en Br. Tjang le Liang op en sprak de 
ouders toe over de groote verantwoording, 
die God hun op de schouders had gelegd, 
maar waarin God hun ook Zijn kracht wilde 
schenken. Adjudant Palstra zeger.ide drie 
makkers in tot Heilssoldaten ; K.S.M. Gon 
Kin gaf daarna zijn getuigenis. 

De Chef-Secretaris sprak de aanwezigen 
toe naar aanleiding van Gods Woord. Merk
baar was, hoe die boodschap door God ge
bruikt werd, want in den nabidstond kniel
den vele Chineesche mannen en vrouwen 
neer aan de zondaarsbank. Er was vreugde 
bij de kinderen Gods en zeker ook in den 
hemel. D.B. 

GEDULD EN GELOOF. 
Door mevrouw Lt .... Kolonel Ridsdel. 

Voor een ru,stig uur. 

,,Geduld is een deugd". Dit werd 
ons menigmaal voorgehouden, toen 
we nog kinderen waren. Maar voor 
groote menschen, die !even in een 
rusteloo~e eeuw van vliegende bewe
ging en den.ken, schijnt geduld even 
onnoodig als nutteloos. Omoat we zoo 
vlug mogelijk het werk gedaan willen 
hebben en het resultaat zien, gevoelen 
we ·dat we zelf ook voortdurend bezig 
moeten zijn. • 

Het is daarom noodig dat we onszelf 
in herinnering brengen, dat de zekerste 
weg naar gezondheid en de proef van 
waren godsdienst ligt in het vermogen 
om geduldig te zijn. Recht te verstaan 
beteekent geduld niet om met de han
den gevouwen stilletjes neer te zitten, 
en Gods water over Gods akker te 
laten loopen, en alles maar te laten 
zooals het is ! 

Het is een erkenning van het feit, 
dat wij het heelal niet in bedwang 
houden noch ODS eigen leven, en dat 
het daarom onnoodig is onszelf te 
kwellen en er drukte over te maken. 

Wij kunnen stil zijn, omdat we we
ten dat er een God is ; wij kunnen 
doorstaan omdat wij Hem zien, Die 
onzienlijk is. 

In het Oude Testament vinden wij 
dat het wachten op den Heere en het 
wachten voor Hem een belangrijk deel 
is in de Hebreeuwsche Godsvereering. 
De menschen warden er voortdurend 
aan herinnerd, dat God werkt achter 
de schermen. 

In het Nieuwe Testament kunnen 
wij beluisteren, hoe onze Reiland tot 
Zijne discipelen zegt: ,,Bezit uwe zielen 
in lijdzaamheid" en anderen die ons 
aansporen ,,om niet moede te warden, 
om wel te doen." en hoe noodig is het 
om ,,met lijdzaamheid te loopen den 
weg, die ODS is voorgesteld". 

Hier ziet men het weer, geduld is 
niet maar om stil te zitten, maar een 
actieve volharding om den wil van 
God te doen in de hoop en het geloof, 
dat Hij het in orde zal maken. 

Inderdaad, geduld is nauw verwant 
aan geloof ; beiden zijn zeer nauw ver
bonden. Geduld kan wel gerekend 
warden als de natuurlijke uiting van 
ons geloof. 

Voor den Christen is geloof meer 
dan een intellectueele overtuiging. 
Zander twijfel rust het op de weten
schap dat God bestaat, en dat Hij 
werkt naar Zijn wil en welbehagen. 

De geduldige Job, ons zoo welbekend 
uit den Bijbel, geeft ons wel het juiste 
beeld. Zelfs in de grootste smart, be-

proeving en verlatendheid blonk zijn 
geloof op het helderst. 

Hij wist dat zijn Verlosser leefde en 
kon rustig en gedu1dig Gods tijd af
wachten; zie dat is geloof ; vrouw 
noch vrienden konden dit geloof doer. 
wankelen. 

Het zal oins, menschen van dezen 
tijd, goed doen 'eens rustig deze waar~ 
heden onder de oogen te zien en in 
onzen dagelijkschen wandel meer 
,,Godsvertrouwen" te toonen. Uw ge
zondheid en uw omgeving zullen hier
door zeker gebaat zijn. 

Als het danker om l1 heen wordt en 
gij hebt zelf het licht niet uitgeblazen, 
vrees dan niet, want er is een donker
heid, waarin God woont. 

* * * 
Wat men nooit vreest te verliezen, 

daarvan heeft men het bezit nooit ge
waardeerd. 

* * * 
Houd uw flikkerend lampje moedig 

en eerlijk omhoog, dan zal God er olie 
in gieten en het tot een brandende fak
kel maken. 

* * * 
Beschaving is niet een uiterlijk ver

nis, maar een innerlijke geestesgesteld
heid. 

De aandachti
ge schare op 
den Landdag. 

DE LANDDAG TE LA.WANG 
Op den tweeden Pinksterdag hield het 

Oost-Java district een goed geslaagden land
dag te Lawang. De vereeniging ,,Kunstkring" 
had haar terreinen belangeloos voor di t doel 
ter beschikking gesteld. De leiding berustte 
bij den Chef-Secretaris en mevrouw Lt. 
Kolonel Ridsdel. 

Precies kwart voor acht, had de vlag
hijsching plaats. Na een kort woord en een 
gebed werd de rood, geel, blauwe Legervlag 
onder het zingen van bet vlaggelied, door 
den districts-officier Adjudant Palstra, den 
mast ingeheschen. Spoedig daarna begon de 
eerste samenkomst. Het eerste lied werd 
reeds met geestdrift gezongen door de 300 
kameraden en vrienden die zich op het 
terrein :verzameld hadden. De Chef-Secreta
ris had al spoedig de juiste snaar getroffen, 
en gaf na zijn inleiding gelegenheid aan 
enkele kameraden om te getuigen. De kansen 
werden gretig aangegrepen, en getuigenissen 
werden beluisterd, zoowel Maleische als 
Hollandsche. 

Het Bijbelwoord van den Kolonel, vertaald 
in de Maleische taal door Kapitein Leimena, 
was op den man af en bracht zegen tot 
aller hart. 

DE BLIJDSCHAP DES HEEREN 
. ............. . UW STERKTE. 

Wat gaat ge met bedrukt ge.zicht 
en tobt, en tobt, ...... ..... .... . 
te morgen tot aan 't avondl1icht ? ........ . 
Ge ontneemt Uw leven allen glans 
geen bloemen windt ge U tot een krans, 
maar legt op Uwer dagen plicht 
een drukkend, over•waar gewicht. 

Opofferend zijt ge, zorgend, goed, 
ge torscht Uw taak met leewenmoed, 
maar tat verblijd zijn mist ge kracht ; 
ge mist die glorie, mild en zacht, 
die de armste maakt tot Koningskind, 
wijl hij in God zijn vreugde vindt. 
Laat stralend toch Uw oogen zijn, 
Plooi om Uw mond een glimlach fijn, 
als weerschijn van een blij gemoed. 
d.at U het 11even lieven doet. 

Dan rijgt ge feestlijk plicht aan plicht, 
als paarlen in der do.gen snoer ; 
d.an doet ge Uw arbeid vroolijk, stoer, 
en, - tintlend in het blije licht, 
d.at afstraalt van Uw zacht gezicht, 
d.at vriendelijk lacht Uw oogen uit 
en echoot in Uw stemgeluid -
maakt ge Uw nabijheid tot een vreugd, 
tot iets heel liefs, d.at stil verheugt. 

E. VOORHOEVE VAN OORDT. 

Paddi·snijdsters in 
Midden- Celebes. die 
voor een oogenblik 
haar arbeid staakten 
en naar .,beneden" 
kwamen, om te luis· 
terE'n naar de Evan· 
qelie-boodschap, ge
bracht in de openlucht 
samenkomst van het 
Leger des Hells . 

De tweede samenkomst was evenals de 
eerste vol van gloed en geestdrift. De bijbel
toespraak werd in deze meeting gehouden 
door mevrouw Ridsdel, en vertaald door 
K~pitein Boschma. Het woord van de spreek
ster bracht alle aanwezigen tot ernstig 
nadenken over den toestand hunner ziel. 

Wat te zeggen van de derde en laatste 
samer.komst? Deze bijeenkomst werd gepre
sideerd door Adjudant Palstra, en bestond uit 
zang, recitatie's enz., terwijl de Sergeant
Majoors van de verschillende korpsen gele
genheid kregen om te getuigen. Het was 
inderdaad een echte lof- en dank-meeting 
die ·dezen heerlijken Landdag besloot. 

Nog zij vermeld, dat de korpsen var. Soe
rabaja, Blitar, Toeren, Toempang e~ Malang 
aan den Landdag deelnamen terwijl het 
kinderhuis uit Blitar niet ontbrak. Het is 
een dag geweest, die alle Heilssoldaten goed 
heeft gedaan. Een dag waarin g:en verschil 
te bespeuren viel tusschen landaard of 
andersziris, maar waar 1allen bijeen waren als 
kinderen van een Vader, een ware demon
stratie van broederlijke liefde en eenheid, 
die ons Leger kenmerkt. 

AGLA. 

EEN JUBILEUM. 

Majoor en mevrouw Uylings, die 
gedurende de afgeloopen maand toege
treden zijn tot de Orde van Langdu
rigen Trouwen Dienst, hebben een 
leven van zeer nuttigen en gezegenden 
arbeid in dienst van God en bet Leger 
achter zich. Het was voornamelijk de 
zorg voor zieke en behoeftige inheem
schen, alsook het beheer van Leprozen
kolonies, dat hun was toevertrouwd 
en met al de liefde van hun hart heb
ben zij zich aan deze, vaak moeilijke, 
taak gegeven. N ooit was hen iets te 
zwaar of te veel, om voor hun men
schen te doen. 

De joviale hartelijkheid van den 
Majoor, onder zijn makkers zoo wel
bekend, kwam oak in den arbeid in 
Militair- en Sociaal-tehuizen bijzonder 
tot haar recht. 

Momenteel zijn de Majoors werk
zaam op de Leprakolonie te Koendoer 
aan de Moesi. Moge het hun gegeven 
zijn tezamen nog veel voor den Heer 
te doen en zielen te winnen voor Zijn 
koninkrijk. 

KO ENDO ER. 
In een zeer ontroerende samcnkomst. 

waarin de meeste patienten en het vol
tallige personeel tegenwoordig waren, 
werd aan de Majoors Uylings het eere7 
teeken voor Langdurigen Trouwen 
Dienst overhandigd. Dit geschiedde 
door Adjudante Hansen van · het 
Hoofdkwartier, die juist ter plaatse 
was. Deze plechtigheid was een groote 
bemoediging voor onze makkers en 
hun persoonlijk getuigenis was, meer 
dan ooit sterk te staan in hun vreugde 
voor Gods werk, niet om het loon, doch 
om dezen arbeid zelve, welke hun 
geheele hart heeft. 

Gecstelijke eenzaamhcid maakt 
krachtig. De sterkste mensch is hij, die 
het meest alleen staat. 

TENNYSON. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

N ationaal Hoofdkwartier. 

Benuemd tot lid der Orde : 

LANGDURIGE TROUWE DIENST: 

Majoor J. Uylings. 
Mevrouw Majoor C. Uylings-Kerkman. 

Bevorderingen. 

Tot Adjudant : 
Kapitein A. Dzubiel. 

" 
C. Huibregtsen. 
T. Luitjes* 
H. van der Schilden. 
J. V ersluijs. 

Overplaatsingen : 

Brigadier H. Lcois* - Divisie-Officier voor 
de Midden-Java-Divisie. 

Majoor A. Both - Pelantoengan, Hulpzieken
huis (tijd.). 

Majoor E. C. Pettersson - Padang-zieken
huis. 

Adjudant T. Luitjes" - Ambon-Militair te
huis en korps. 

Luitenant J. Poot - Bandoeng, Militair
tehuis. 

A. C. BEEKHUIS. 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 20 Juni 1939. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 
1-3 

4 
Juli Tarakan. 

" Malang ; Zilveren jubllewn Mil. 
tehuis. 

13 

16 

17 
" 

Batavia I; Welkom van de 
nieuwe officieren. 
Bandoeng II; Verbondsdag met 
de Kadetten. 
Bandoeng I. Uitzending van de 
Kadetten. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lt. Kolonel 
Ridsdel. 

13 Juli Semarang I. Installatie van Bri-
gadier en mevr. Loois. 

16-17 Bandoeng II en I (met den 
Kommandant). 

29 
" 

Poerwonegoro. 
30 Poerwonegoro, 's morgens 

Sapoeran, 's avonds. 
31 Poerworedjo. 

Brigadier Hiorth. 
2 Juli Batavia IL 
9 Batavia I. 
16-17 Bandoeng II en I, met den 

Kommandant. 
23 Cheri hon. 
24-25 Tegal. 
28 

" 
Sapoeran. 

29-30 
" 

Magelang. 
31 Poerworedjo. 

RADIO-UITZ ENDING EN 
~ 

N ICRO-U IT ZEN DI NG 
over alle Westersche zenders 

der N.l.R.0.M. 

AVONDWIJDING 
D I N S D A G 2 5 J U L I a. s. 

19.50- 20.10 uur 

Kapifeine J. E. VA N L I T H 
spreekt over: 

,.Leven en overvloed" 

Malangsche Radio Vereeniging 
(golflengte 88,5 M ) : 

25 Juli, a. s. 

19.00 - 19.20 uur: 

Avo ndwijd i ng te verzorgen 
door Zr. E. Korinth: 

.,Wie zegt gij, dat lk ben ?" 

S T R IJ D K R E E T 

20 Juni 1939. 

De Terr. Kommandant. 

Met het Congres in Soerabaja werd door 
onzen leider het programma voor de afge
loopen maand begonnen. De officierssamen
komsten zoowel als de openbare bijeenkomst, 
droegen het stempel van de tegenwoordig
heid des Heeren en waren zeer gezegend. 
Mevrouw Kolonel Beekhuis was in deze 
samenkomsten aan de zijde van den Kolonel 
en zegende door haar boodschap. Ook de 
Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel stonden 
den Kolonel bij. 

Aansluitend op het Congres, bezocht de 
Kolonel Blitar voor een lezing en een bezoek 
aan het Javaansche kinderhuis. Op den terug
weg werd een gebouw bezichtigd, om e.v. als 
Legerzaal te Toempang in gebruik te wor
den genomen. Daarop volgde des Zondags 
de Jongeliedendag te Soerabaja. Zie verder 
hiervoor de rapporten op pag. 6. 

Voor de eerste helft van deze maand staat 
een bezoek aan Tar:akan op de lijst. 

De Volksraad. 
Kolonel en mevrouw Beekhuis, alsook de 

Chef-Secretaris, Lt. Kolonel Ridsdel, hadden 
het voorrecht de opening van de zitting van 
den Volksraad door Z. E. den Gouverneur
Generaal, bij te wonen, als vertegenwoordi
gers onzer organisatie. 

De Hooge Raad. 
In verband met het bijeenkomen van den 

Hoogen Raad ter verkiezing van een nieuwen 
Generaal in Augustus, hoopt Kolonel Beek
huis zich op 19 Juli a.s. met ,,de Slamat" 
naar Europa te begeven. Op 4 October ver
wacht onze leider D.V. weer in In.die terug 
te zijn. Behalve de bovengenoemde, zeer 
belangrijke zaak, zullen ook nog heel wat 
andere zaken door de bijeengekomen Com
missioners en !eiders besproken worden, 
welke onzen arbeid zeer ten goede zullen 
komen. 

De Chef-Secretaris. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel genieten, 
terwijl deze aanteekeningen geschreven wor
den, van een welverdiend verlof. Straks, als de 
T.C. voor enkele maanden afwezig zal zijn, 
rust de verantwoordelijkheid voor onzen 
arbeid hier, grootendeels op de schouders van 
den Chef-Secretaris en deze weken van ont
spanning zullen hem ongetwijfeld ge'heel ,,fit" 
maken yoor deze zware taak. 

Brigadier Loois. 

Het ml onzen makkers genoegen doen te 
vernemen, dat de Brigadier is aangesteld tot 
Divisie-officier van de Midden-Java-Divisie. 
De Brigadier, een onzer veteranen in Ned. 
Indie, zal met zijn rijke ervaring ongetwij
feld een groote hulp en zegen voor de offi
cieren en heilssoldaten van deze Divisie zijn, 
terwijl mevrouw Loois zeker den arbeid voor 
den Gezinsbond ter harte zal nemen. Op 
13 Juli zal de installatie van de Brigadiers 
plaatsvinden te Semarang, welke bijeenkomct 
onder leiding van den Chef-Secretaris z..il 
staan. 

Uitzending der Kadetten. 

Op Zondag 16 Juli a.s. hoopt de Terr. 
Kommandant den Verbondsdag met de Ka-

detten te leiden in Bandoeng IL Deze dag 
gaat vooraf aan de uitzending op Maandag 
17 Juli, welke plaatsvindt in Bandoeng l. 
Ongetwijfeld zal deze dag voor de Kadetten 
een onvergetelijke worden, waarnaar zij 
reeds langen tijd hebben uitgezien. Nadere 
bijzonderheden in een volgend nummer. 

Versterking. 

Het zal onzen lezers, zoowel als onze offi
cieren en mak.kers, zeker verheugen te ver
nemen, dat 14 Juni 1.1. een groep officieren 
aan boord van de ,,Johan van Oldenbarne
veldt" is gegaan om ons te komen helpen 
in den arbeid voor God en zielen. Op 13 
Juli a.s. hopen zij in Priok te arriveeren. 

Het zijn de Kapiteines G. Ridding, M. C. 
Bos en M. Ossendrijver ; Kapitein en me
vrouw J. de Bree-Witte ; Luitenante M. 
Scherpenisse en Luitenant G. Baintz. On
noodig te zeggen, dat wij hen allen hartelijk 
welkom heei.en in Ned.-Indie ! 

Met Europeesch verlof. 

Met dezelfde boot, waai·mee onze nieuwe 
officieren arriveeren, hopen de Majoors 
Steen en de Kapiteins de Jonge met hun 
gezin naar Europa te vertrek.ken, om hun 
Europeesch ver lof te gaan genieten na 7 
jaren van trouwen arbeid in dit land. Wij 
wenschen hun een goede reis en een aan
genaam verlof toe ! 

De Werkcentrale. 

Majoor Steen, die gedurende de laatste 
jaren met zooveel liefde gearbeid heeft onder 
de jongens van de Werkcentrale, zal nu 
afscheid van hen moeten nemen, aangezien 
de Werkcentrale per eind Juni gesloten 
wordt. De in de Werkcentrale verblijf hou
dende jeugdige werkloozen g:aan door de 
zorg van het Kantoor van Arbeid over naar 
verschillende, door dat Kantoor georgani
seerde cursussen, anderen naar de Werk
en Leerkampen te Soekaboemi en Salatiga. 

Een 
nag-ekomen 
kiekje van 
het bezoek 
van 
Kol on el 
Beekhuis 
aan 
Toempaan 
in de 
Minahassa. 
De 
kinder en 
-worden 
door den 
Komman
dant toe
gesproken. 

Vergrooting van ons ziekenhuis in Soerabaia. 

Omdat deze ,,Aanteekeningen" reeds op 
20 Juni ter perse moeten, maken wij nog 
even melding van het feit, dat op 28 Juni 
de Eerste Steenlegging zal plaatshebben voor 
den nieuwen vleugel van ons ziekenhuis in 
Soerabaja. Aangezien deze vleugel bestemd 
is voor mannen-patienten, zal dus in de 
toekomst het niet meer zijn het ,,William 
Booth Vrouwen en Kinderziekenhuis, doch 
het ,,William Booth ziekenhuis". 

Uit onzen familiekring. 

Tot onze vreugde kunnen wij over som
mige makkers betere berichten zenden. Me
vrouw Adjudant Jansen kon het ziekenhuis 
verlaten en is in het Rusthuis te Garoet om 
aan te sterken. 

Kapiteine 'l'aat, momenteel nog in het zie
kenhuis te Semarang, mag dit voor 1 Juli 
verlaten en hoopt na enkele weken van va
cantie om aan te sterken, weer aan het werk 
te kunnen gaan. 

Tot onze spijt moest mevrouw Majoor 
Pcutiainen van de Kweekschool ter behan
deling in het ziekenhuis wo1·den opgeno
men. Moge de Groote Heelmeester Zijn ge
nezende en sterkende hand op haar leggen, 
is onze bede. 
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Ook Majoor Wilson wordt als patiente in 
de kliniek te Soerabaja verpleegd. 

In het gezin van de Kapiteins Setijono te 
Magelang en van de Luitenants Sintaoe in 
Midden-Celebes, is groote vreugde over de 
geboorte van een zoon. Hartelijk gelukge
wenscht mak.kers ! 

Brigadier Stewart. 
Gezien den minder goeden gezondheids

toestand van de Brigadier, alsook het feit, 
dat zij den leeftijd voor het treden uit den 
actieven dienst, reeds overschreden heeft, 
heeft het Internationaal Hoofdkwartier· goed
gevonden, dat de Brigadier op 6 September 
a.s. Ned. In.die verlaat om naar Schotland, 
hiaar geboorteland, terug te keeren. De Bri
gadier hoopt eerst eenigen tijd met verlof 
te gaan. Later geven wij gaarne meerdere 
bijzonderheden. De Heer geve de Brigadier 
nog enkele gezegende maanden in haar 
tweede Vaderland ! 

Bevorderingen. 
Zooals de ,,Officieele Mededeelingen" aan

geven, zijn een aantal officieren door den 
Kommandant bevorderd tot een hoogeren 
rang. Dit bewijs van waardeering van hun 
arbeid door hun !eiders, zal de betrokkenen 
ongetwijfeld een groote bemoediging zijn.. 
Hartelijk gefeliciteerd ! 

Het nieuwe Militair-tehuis in Bandoeng. 
Op Vrijdag 16 Juni werd in tegenwoordig

heid van vele militaire autoriteiten door den 
Kommandant het ,,dependance" -tehuis ge
opend te Bandoeng. Luitenant Poot is onder 
Adjudant Barteling aangesteld voor dit te
huis, dat speciaal bedoeld is voor de jongens 
van de Mil. Luchtvaart-afdeeling. Op den 
eersten Zondagavond mocht de Luitenant 
reeds een 30tal jongens als bezoekers ont
vangen, wat zeker een bemoedigend begin 
is. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Van vele plaatsen kwam het verblijdende 

bericht binnen, dat de Officieren het doel
wit voor de jaarlijksche Z.V.-Aanvrage be
reikt hebben. Sommigen moeten nog een 
klein gedeelte van hun district afwerken, 
doch hebben goede verwachting er te komen. 
Dit is reden tot groote blijdschap, aangezien 
het geld zeer noodig is tot voortzetting van 
onzen arbeid. Wij mochten in deze heerlijk 
Gods ze&en ervaren, waarvoor wij Hem 
danken ! 

MAANDAG 17 JULI a.s. 

UITZENDING DER KADETTEN 

door den Kommandant 

in BA ND 0 ENG I. 

HET RUSTHUIS TE GAROET. 

Dit is momenteel geheel vol met makkers, 
die voor enkele weken van een welverdiende 
\'acantie komen genieten. 

Het zal vele officieren belang inboezemen 
te vernemen, <lat Piet Rosemeier, die voor 
de tijdelijke ·bewoners van het Rusthuis een 
goede bekende was, plotseling is heengegaan.. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

De Generaal hoopt op Woensdag 12 Juli 
een grootsche samenkomst te leiden in het 
gebouw voor Kunsten en W etenschappen in 
den Haag. In deze bijeenkomst zal onze 
Leidster afscheid nemen van haar officieren, 
soldaten en vrienden in Nederland, alvorens 
haar positie als Generaal neer te leggen. 

De Chef van den St:af. De gezondheids
toestand van den Chef v.d. Staf is steeds 
vooruitgaande. Hij verwachtte begin Juni het 
ziekenhuis te kunnen verlaten en geeft reeds 
weer zijn aandacht aan de Legerzaken. 

Nederland. Kommandant en mevr. Vlas 
brachten een bezoek aan Noorwegen voor 
het leiden van bijzondere samenkomsten, 
welke zeer gezegend waren. 

Japan. De Generaal heeft den Territoriaal 
Leider van Japan, Kolonel Masuzo Uyemw·a, 
bevorderd tot Lt. Commissioner en den 
Ohef-Secretaris van <lat land, Lt. Kolonel 
Yasowo Segawa. tot vol Kolonel. 

Finland. Kolonel Hugh Sladen is door de 
Generaal aangesteld tot Territoriaal Leider 
van Finland. 
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W IJ zijn bouwers en wij moeten onze 
karakters bouwen. We moeten onszelf 

vormen. Nu werkt een bouwer met zijn 
handen; maar wij, die onze karakters bou
wen, moeten iets anders gebruiken. En wat 
we daarvoor het best kunne:n gebruiken, 
zijn onze gedachten, die ons karakter edel 
of leelijk maken. 

HOE WIJ ONZE GEDACHTEN KUNNEN 
BEHEERSCHEN. 

VAN DE REDACTIE-T AFEL 
Zendings-jubileum. Op 16 en 17 Juli 

. hoopt de Bataksche zending met een grootsch 
jubileumfeest haar 75jarig bestaan te vieren. 

Wat is het van veel waarde, als we de 
macht hebben, om eerlijk met onszelf te 
spreken. Gedachten komen tot ons ; wij zien 
ze eens onderzoekend aan en zeggen dan : 
,,Ja, je· bent een goede vriendin, blijf maar 
bij me," of ,,Hoe kwam jij hier deugniet ? 
Ga er gauw uit ! " 

We weten heel goed, <lat, wanneer wij een 
slechte gedachte toelaten in onzen geest, we 
in allerlei moeilijkheden komen. Maar het 
is niet altijd gemakkelijk om uit te maken, 
of een gedachte slecht is. Soms komen de 
slechtste gedachten in zulke mooie kleeren, 
dat we zeggen : ,,Korn binnen, en ga zitten; 
het doet me goed zoo'n aardigen metgezel 
te zien," voordat we bemerken, <lat het een 
slechte gedachte is, die we toegang hebben 
verleend. 

En wanneer een slechte gedachte eenmaal 
in onzen geest is, is het heel moeilijk, haar 
er weer uit te krijgen. 

KOLONEL BEEKHUIS LEIDT EEN 
SA.MENKOMST IN SOEKAl\llSKIN. 

Er was veel belangstelling voor deze 
bijzondere samenkomst, welke op Zondag 
11 Juni 1.1. werd gehouden. Een groot aantal 
gedetineerden was opgekomen en toonde 
door aandachtig te luisteren en hartelijk mee 
te zingen, dat het bezoek zeer werd ge
waardeerd. Nadat Majoor Ramaker, de 
secretaris voor het maatschappelijk werk 
onder mannen, een inleidend woord had 
gesproken, nam de Kolonel de leiding van 
de samenkomst in handen. Naar aanleiding 
van een woord uit de psalmen, n.l. ,,Bij Hem 
is veel verlossing'', sprak de Kolonel tot 
zijn hoorders over de grootheid van de ver
lossing van Jezus Christus en de mogelijk
heid, om door Hem een nieuw leven te 
vinden. Spontaan stonden drie mannen op 
en knielden neer aan de zondaarsbank om 
deze verlossing in Jezus Christus deelachtig 
te worden. 

Een officieren-muziekkorps en zangkoor 
der gedetineerden zelf, verleenden mede
werking. Het was een gezegende avond. 

0, die geheimzinnige bezoeker, die uit de 
duisternis komt, en tegen de deur van onzen 
geest tikt ! Wie zijn ze en waar komen 
ze vandaan ! Dat kan niemand zeggen. Want 
die gedachten schijnen tot ons te komen ; 
we maken ze zelf niet ; en toch zijn zij het, 
die ons vormen. W aar we echter aan moeten 
denken, is wel dit, dat, indien we werkelijk 
probeeren, we hen in onze macht krijgen. 

Wij allen hebben ons geweten. Als we voor 
we iets gaan doen of zeggen, ons rustig 
afvragen, of we dat iets wel behooren te 
doen of te zeggen, zullen we een stem in 
or.s hooren, die zegt: ,,Ja," of ,,Neen" en 
nooit raadt die stem ons het verkeerde. 

Dat is de stem van het geweten, die altijd 
bij ons is en ons helpt, om het goede te 
doen en het kwade te laten. 

We moeten altijd een beroep doen op deze 
stem, wanneer twijfelachtige gedachten onzen 
geest binnenkomen. En als we het tot een 
gewoonte maken om ons geweten voor ons 
te laten beslissen, zal het ons helpen. We 

MOEDERSDAG 

IN 

KABEN 

DJAHE 

zullen ens er voor schamen, iets te doen, 
wat ons geweten zegt, dat slecht is en 
wreed. 

Er is neg iets anders. Iederen dag behooren 
we te denken . aan goede, reine en heilige 
dingen. Evenals een jongen leert om matroos, 
soldaat, smid of timmerman te worden, zoo 
kunnen we onze gedachten leerer., om goede 
gedachten te zijn. 

Het is iets grootsch om meester te zijn 
in eigen huis en. wezen. Maak je geweten de 
bestuurder van je gedachten. Wanneer je dit 
doet, dan zullen je gedachten een edel ka
rakter vormen. 

VOOR DE 

JEUGD 

HOE 

jMOEDERSDAG 

gevierd werd 

in 

Bandoeng II 

Feitelijk viel dit jubileum reeds op 29 
Mei. Op <lien datum werd namelijk door 
zendeling dr. L. S. Nommensen het J.Jeine 
zendingsstation Hoeta Dame, vlak bij het 
tegenwoordige Taroetoeng, opgericht in 1864. 
Er waren toen slechts 4 mannen, 4 vrouwen 
en 5 kinderen lid der gemeente. In het Ba
takland zijn nu meer dan 400.000 Christenen. 

Zendingsdienst. In verband met het Pink
sterfeest werd in de groote kerk in den 
Haag een zendingsdienst gehouden, welke 
bijgewoond werd door H. M. de Koningin. 

Als voorganger trad op de heer D.B. Star
renburg, zendeling met verlof v'lP- Nieuw
Guinea. Zijn toespraak was een prediking 
over de Pinkster-gediachte, toegelicht en ver
lucht met beelden uit zijn arbeid onder de 
Papoea's. Als sprekend bewijs van de groote 
verandering, welke onder deze menschen is 
tot stand gekomen door de prediking van 
het Evangelie, vertelde spreker, dat de zen
dingscollecte onder de Christen-Papoea's in 
1937 ruim f 15.000 opbracht. 

Een ,,vliegende dominee". De Amerikaan
sche predikant, D.S. Yount te Toledo in 
Ohio, zal zich per vliegtuig naar Nieuw
Guinea begeven, om daar tot dusver ontoe
gankelijke gebieden voor het Evangelie te 
ontsluiten. Rev. Yount heeft zijn geregelde 
pastoraat te Toledo opgegeven, om als Evan
gelist-piloot te arbeiden. Hij hoopt zich 
met zijn gezin in Makassar te vestigen. Het 
vliegtuig kan ook als ambulance dienst doen 
en is van een radio-apparaat voorzien. 

De nieuwe zendingsconsul, mr. M. de Niet, 
die de opvolger is van dr. N. A. C. Slotemaker 
de Brui:ne, hoopt met de ,,Johan van Olden
barne~~ldt" in Ned.-Indie te arriveeren, ten
einde zich in de zaken in te werken. Begin 
1940 hoopt de andere zendingsconsul, mr. 
S. C. graaf van Randwijck, met buitenlandsch 
verlof te gaan. 

(vervolg van pag. 3 kol. 5). 

Troosten is niet : iemands verdriet weg
nemen of opheffen, het is ook niet dat leed 
streelen en koesteren. Maar troosten is in 
diepe bewogenheid dat leed meedragen en 
deelen. Kaben Djahe is een buitenpost van korps Belawan (Sumatra's Oostkust). 

Gespannen werd geluisterd en de sym
pathie, die den Kolonel tegemoet kwam, 
zette het stempel op dezen welgeslaagden 
avond. Na afloop maakten velen van de 
gelegenheid gebruik nog een oogenblik met 
den Kolonel door te praten of kennis te 
maken. Dat deze lezing ons werk in Blitar, 
zoowel als de erkenning van onzen arbeid 
in het algemeen ten goede zal komen, 
daarvan zijn we overtuigd. Den volgenden 
morgen bracht de Kolonel nog een bezoek 
aan het plaatselijk ziekenhuis om de ,,be
roemde" vierlingen van Blitar in oogen
schouw te nemE;m, die D. V. spoedig een 
plaatsje in ons Jav. kinderhuis zullen krijgen. Ds. E. B. A. POORTMAN. Een heilssol.daat in deze plaats houdt daar geregeld kindersamenkomsten. 

NIEUWS VAN HET JEUGD F~ONT 
Met groote vreugde vernarnen we uit een brief van Adjudant Runtuwene, <lat in 

Sonder binnenkort een groep Toortsdragers zal worden geinstalleerd van 42 leden. Wij 
heeten deze Groep, No. 5 van N.I., hartelijk welkom. Dit brengt het totaal aantal I.T.B. 
leden op 170. 

Ter gelegenheid van het Congres in Bandoeng zong de groep van Bandoeng Il te
zamen een lied in de groote openluchtmeeting op de aloon-aloon, en 's avonds vormden 
zij een eerewacht met brandende flambouwen, toen Kolonel en Mevrouw Beekhuis bij 
het Korps arriveerden. Niet alleen in letterlijken zin waren zij ,,toortsdragers" <lien 
avond, want in de uitr.oodiging zagen we twee hunner met stralende gezichten anderen 
brengen tot J ezus. De een ging daarop blij naar zijn broer toe om hem te vertellen van 
zijn overwinning. Den antler ontmoette ik enkele dagen later in de toko, en hij zei : 
,,Saja sama sekali kenjang (lk was heelemaal voldaan <lien avond)". 

Uit Ngawi schreef Kapitein Telaoembanoea dat daar een begin gemaakt is met een 
jeugdclub. Ze treffen het, <lat er pas een grootere zaal is gehuurd. Ze hebben nu meer 
ruimte vool' uitbreiding. 

Semarang I heeft, geloof ik, een der grootste Liefdebonden in het Territorie, met 
70 leden. Kan iemand dit overtreffen? Ze hebben er nu een Hollandsche en een Ma
leische klas van moeten maken. Ook de Zonnestralen maken het goed. 

Solo zond teekenen van !even in den Verkennerstroep. Ofschoon twee achtereen
volgende !eiders den troep verlieten om Officier te worden, is er gelukkig weer een 
broeder gevonden, die het werk voortzet. 

Zooals reeds elders vermeld staat, narnen de jeugdgroepen van de vier Soeraba
jasche Korpsen actief deel aan den J. L. dag. We waren blij ze te zien en te hooren. 

Majoor Barbier vertelde, in Malang een feest te hebben bijgewoond van de 
Padvindsters. Enkelen moesten koken voor haar examen, en anderen dekten de tafel. 
Tezamen werd toen in den tuin bij het licht der maan en een schijnwerper, het gekookte 
met zeer veel vroolijkheid verorberd. 

De Padvindsters van Bandoeng I hebben op tweeden Pinksterdag met haar Leidster 
een buitengewoon genotvollen dag gehad bij de grotten van Padalarang. Al heel vroeg 
OIP stap gegaan, werd het ontbijt genuttigd bij de grotten. Het genot werd nog verhoogd, 
toen een war.d.elaar met zijn dochtertje zich bij het gezelschap voegden en mee 
wat heerlijke geroosterde djagoeng kregen. Vuurtje stoken, eten koken en spelen in en 
om de grotten wisselde zich af en hoewel een zware regenbui allen drijfnat thuis deed 
komen, had niemand er spijt van, zoo 'n dagje uit te zijn geweest. 

M. M. BROUWER. Adj. 

PRO EVE 

VAN 
BE WERKING 

van 

het nieuwe Maleische 

Liederenboek, 

dat in de eerste weken 

van Juli aan het 

HANDELS- DEPARHMENT 
verkrijgbaar zal zijn. 

Dit boek bevat 254 

liederen op muziek. 

De prijs is f 0.40 per 

exemplaar, ingenaaid en 

f 1.- eenvoudig 

gebonden. 

Doe heden uw bestelling ! 

HANDELS-DEP ARTEMENT 
JAVASTRAA'I' 16, BANDOENG 

VISSER - BANDOENG 

29 
398 

DJEMPOETAN 

Zondaar, wie ge ook zijt op aard. 

I - As. 3
/ 4 • 

Moderato con moto 

H.L.B. 46. 

P· 

3 • 2 I • ~ .. 
Jang ber - doe - ka ber - ke - loch. 

7.112. 312 •• 13.21 
Hai, pe - loek sa - lib. Da - tang de - ngan 

64 l?l~·-17 .112.311 •• 1 ..:__.. 

do - sa - moc Dan pe ., loek sa - lib. 
cresc. 

2 • I 7 • ~ 4. 312 •• 13.21 
0. ba - wa - lah se - ge - nap Soe - sah. 

mf 

t • 2 I 3 • s I 2 •• I 3 • 4 I s .3 I 
soe - kar dan ge - lap, Toe - han b'ri hi -

====---
mp. I • ? I 3 • 2 I I • ·II 

pe - loek sa - lib. I 

2.314 •• 
Hai. boer te - tap. 

Jang bcrdosa larilah 
Dan peloek salib. 

Isa b'rikan darahnjn ; 
Hal, peloek snlib. 

Dari sisi Toehanmoe 
Terbit hidoep jang tegoeh 

Bagimoe dan bagikoc ; 
Hai, peloek salib. 
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