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G EDURENDE den langen ver
moeieindien dag ·had de kudde 
den trouwen herder gevolgd 

over de ruwe kalksteenen heuvelen, 
langs rotsachtige paden en door smalle 
val1eien, op zoek naar vruchtbare 
weiden. 

Slechts met de allergrootste moeite 
was de herder met zijn kudde er in 
geslaagd na een gevaarlijke klirnpartij 
in de brandende zon, de kleine grazci.ge 
plekken te bereiken, die hier en daar 
te vinden waren in de rotsspletl()Il. 
Soms hadden de schapen zich door 
nauwe openingen moeten wringen en 
wa;ren rverwond gewo;rden aan de 
scher'Pe, uitste1kende :ootsblolkken. of 
zij hadden zich een weg moeten banen 
door de dichte doornstruiiken en zii.ch 
daar bij den kop of het liohaam ge
ha vend. Het was geen gemakkelijke 
taak geweest de grazige weiden te 
bereiken in deze woeste valleien. 

Maar nu is het avond geworden en 
de vermoeide sohapen, verlangend naar 
de rust van de sohaapskooi, loopen 
met gest:adigen tred vioort in de rich
ting van hun rustplaats. Dan neemt 
de herder zijn plaats bij de deur der 
schaapsikooi en telt de schapen. De 
ingang is z·oo nauw, dat de dieren er 
slechts een voor een door kunnen 
gaan. Met zijn staf houdt ihij ze terug, 
terwijl hij nauwkeurig toekijkt, of zij 
gedurende den dag eenig kwetsuur 
hebben opgeloopen. Zijn herdershoorn, 
gevuld met olijfolie· en zachte hars 
van den ceder boom, hangt aan zijn 
zijde, want in het oostersche land zijn 
•dit de mees-t gewilde medicijnen voor 
velerlei wonden. Als hij dan hier een 

,.Gij maakt mijn hoofd vet met olie". Ps. 23: 5 

van we-tten, waaraan hij niet kan ont
komen. 

Indien wij moeten gelooven, dat de 
wereld geregeerd wordt volgens vaste 
wetten, schijnt het ongerijmd te den
ken, dat God, Die .deze wetten ver
ord.end en bevestigd heeft, diezelf de 
wetten terzij'de zou stellen en inbreuk 
maken op den natuurlijken gang van 
zaken, ·om persoonlijke voo.rrechten te 
geven aan enkelingen, die op dat 
oogenblik in nood verkeeren. 

Wanneer wij echter eens rustig 
verder - hiero·ver nadenken, moeten 
wij erkennen, dat elk mens·ch afzon
derlijk tocih wel inderdaad het voor
werp van de speciale zorg van zijn 

HET LIED VAN DEN GOEDEN HERDER 

wond ontdekt aan den ikop, daar een 
gekneusden poot, giet hij de gene
zende olie er in en verbindt het ge
kwetste .deel, terwijl de rest van de 
kudde staat te wachten. 

In het hier boven beschrev·en taf ereel 
ligt een wonderbaar heelende gedachte 
voor de gewonde en geslagen ziel. Elk 
schaap apart ontvangt de persoonlijke 
belangstelling van den herder. Den 
ganschen dag was het de kudde, waar
over hij zich bezorgd maakte. 

Het was de kudde, die hij geleid had 
langs grazige weiden en stille wateren, 
of langs gevaarlijke bergpaden en door 
diepe dalen. Het was ook de kudde, 
die hij nu veilig thuisbracht in de 
schaapskooi. 

Dooh aan het eind van den d.ag, 
krijgt elk sohaap afzonderlijk zijn volle 
belangstelling. 

Het is juist op dit punt, dat voor den 
modernen mensch de grootste inoeilijk
heid ligt. Het valt hem gemakkelijk 
te gelooven, <lat een Goddelijke macht 
de planeten langs de haar aangewezen 
banen leidt on de natuurwetten in het 
leven roept, waardoor het geschapene 
geregeerd wordt. Maar het is een ge
heel an:dere zaak te gelooven in een 
hemelschen Vader; Die persoonlijke 
belangstelling heeft 'V'oor iederen man, 
iedere vrouw, elk kind. 

De natuurwetten schijnen zoo alge
meen, zoo wem1g in<lividueel. Het 
regent op rechtvaardigen en onrecht
vaardigen gelijk. De reohtvaardige 
mensch lijdt even zwaar onder ep:i:de
mieen, rampen en tegenspoeden als de 
onrechtvaardige. De enkeling schijnt 
hopeloos gebonden te zijn in de macht 

De Heer is mijn Herder ! 
'k Heb al wat mij lust : 

Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden ; 

Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust. 

De Heer is mijn Herder 1 
Hij waakt voor mijn ziel : 

Hij brengt mij op wegen 
Van goedheid en zegen. 

Hij schraagt mij, als ik wankel : 
Hij draagt m', als ik V'iel. 

De Heer is mijn Herder I 
Al dreigt ook het graf 

Met grimmige kaken, 
Geen schrik zal mij naken ; 

0 Heer, mij vertroosten 
Uw stok en Uw staf. 

De Heer is mijn Herder ! 
In 't hart der woestijn 

Verkwikken en laven 
Zijn hemelsche gaven : 

Hij wil mij versterken 

Met brood 
0

en met wijn. 

De Heer is mijn Herder I 

Hem blijf ik gewijd ; 
'k Zal immer verkeeren 

In 't Huis mijnes Heeren ; 

Zoo kroont met haar zegen 
Zijn liefde m' altijd. 

Schepper is geweest. Ieder mensch is 
een persoonlijkheid, gansch verschil
lend van ieder antler van zijn geslacht. 
Geen twee menschen loopen op dezelf
de wijze, hebben hetzelfde uiterlijk of 
denken voortdurend dezelfde gedach
ten. 

Onze eigenaardigheden - en elk 
mensch heeft die - zijn kenteekenen 
van Gods bijzondere zorg voor elk 
menschenkind. Een heele wetenschap 
is opgebouwd op het feit, dat van de 
millioenen vingerafdrukken op de ge
heele wereld, er geen twee precies 
gelijk zijn. God heeft den mensch ver
schillend gemaakt, elk mensch op zich
zelf is een persoonlijkheid. 

Davids geloof .was niet van den aard, 
dat hij de door het levien geslagen won
den loochende ; hij was zicih maar al 
te zeer bewust van hun werkelijkheid. 
Hij kende de smart van een gebroken 
hart ; hij had geleden onder ondank
baarheid en wroeging - maar hij kon 
ook spreken van het heelen der won- · 
den. Hij had ervaren, hoe Gods Geest 
zich gesteld had tussch.en hem en de 
smarten des levens met het gevolg, dat 
vrede en rust de perioden van pijn en 
foltering waren gevolgd. In dezen 23-
sten Psalm spreekt David er over. 
Hij ziet terug op den afgelegden weg, 
terwijl de avond zijns levens gaat 
dalen. De afmattende tocht is bijna ten 
einde, de gevaren des daags getrot
seerd. Nu de avond komt, verklaart 
hij, dat er heeling en troost is in de 
teedere zorg van den Goeden Herder. 

Er ligt in dit woord een bijzondere 
bemoediging voor dengene, die zwaar 
gezondigd heeft tegen God en de eigen 
ziel. Het was vele jaren geleden, dat 
David de vrouw van een zijner meest 
vertrouwde krijgsoversten gestolen 
had - doch in dien tusschentijd was 
er iets gebeurd. De ziel, die ten tijde 
van de overtreding diep terneerge
bogen was geweest door schaamte en 
schuld, had zich opgericht, was geheeld 
en de vogel met gebroken vleugels 
kon weer zingen tot eer van God : 
,,Gij maakt mijn hoofd vet met olie, 
mijn beker is overvloeiende." 
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WAT IS 
HET veelvuldig gebruik van het 

woord ,,Christen" heeft er toe 
meegewerkt, om de beteekenis te 

doen vervagen, inplaats van haar te 
doen verduidelijken. Er bestaat een 
neiging, om van de eenvoudige betee
kenis, die de Bijbel aan woorden en 
gezegden toekent, af te dwalen. 

Laten wij nu tot de oorspronkelijke, 
werkelijke beteekenis van het woord 
terugkeeren. Met andere woorden, laat 
ons van meet af aan van onzen grond, 
waarop wij bouwen, zeker zijn, daar 
het niet valt te ontkennen, dat velen 
zich tegenwoordig Christenen noemen, 
die weinig of geen recht op dien 
schriftuurlijken naam hebben. Laten 
wij dus dadelijk terwille van de waar
heid vaststellen, dat : 

Men is geen Christen, omdat men 
in een bepaalde leer, hoe verheven of 
orthodox deze moge zijn, gelooft. 
Iemand kan socialist zijn, humorist, 
individualist zijn, omdat hij dit of dat 
gelooft, maar geen Christen. Men kan 
in de heilige drieeenheid van Christus 
gelooven en in de onfeilbaarheid van 
den Bijbel, zonder nog een Christen 
te zijn. 

EEN NIEUW LEVEN 
In het Nieuwe Testament is het 

geloof, waar dit als een voorwaarde 
van Verlossing genoemd wordt, niet 
slechts een verstandelijke aanneming 
of instemming er mede, maar het is 
een krachtig, levend, persoonlijk ver
trouwen in Christus als den Zalig
maker en Koning, dat als gevolg een 
nieuwe geboorte, een nieuw hart, een 
nieuwen geest en een nieuw leven in 
zich sluit. 

Het is meer een kwestie van leven; 
dan van godsdienst, van ervaring, dan 
van dogma, van overgave, dan leer. 
Een ,,wedergeboorte" (Joh. 3.: 3-10), 
en ,,het doen van den wil des Vaders, 

HERINNERING 
,,Vrede" staat er op het landhuisje. Een 

betere naam -is er niet voor te vinden. Het 
staat daar zoo mooi aan den rand van het 
bosch, half verscholen tusschen de dennen. 
De klimrozen gloeien door het groen van 
de boomen. De geraniums in de bakken 
onder de ramen maken het vriendelijke 
huisje nog vriendelijker. 

Hier zou iemand kunnen wonen, die na 
veel strijd eindelijk de verstilling gevonden 
had ... 

In dit huisje woont mevrouw Verbeeke 
met haar twee jongens, een van tien en 
een van dertien jaar. Vijf jaar geleden is 
zij met haar man uit Indie gekomen. Toen 
heeft hij dit huisje voor haar gekocht, maar 
zelf is hij weggegaan, naar de stad ... 

Eerst dachten de menschen, dat mevrouw 
een weduwe was. Nu weten re, dat het niet 
zoo is. Mevrouw heeft er iets van verteld. 
,,Mijn man" - zoo heeft ze gezegd - ,,houdt 
niet van de bosschen. Hij is liever in de stad. 

Mijn man is in In<lle geweest ... " 

Meer weten de menschen niet, doch zij 
we ten genoeg ... 

Ach nee, beklagen doen ze mevrouw niet. 

Zij vinden, dat mevrouw hier zoo echt 
heerlijk woont en <lat zij het zoo goed 
heeft. En mevrouw vindt, dat zij groot gelijk 
hebben. Zij hecft het goed en komt niets 
te kort. Maar in een menschenhart zijn nu 
eenmaal aspiraties, die door een mooi huis 
en door geld niet bevredigd kunnen worden. 
.. . . . . . . . De menschen zien alleen den buiten
kant : een mooi huis, twee lieve kinderen, 
enz. Maar het geheim van dit !even kent 
niemand. De wonden en de litteekens van 
het leven worden nu eenmaal bedekt en 
verborgen gedragen ........ . 

Heerlijk als het zomer is. Elken avond zit 
mevrouw Verbeeke in het tuintje achter het 
huis. Ook nu. Ze heeft haar haakwerkje 
maar weggelegd ; het gaat van-avond niet. 
Zij voelt zich zoo nioedeloos en zoo alleen. 
Hoe 't komt weet ze zelf niet. Misschien is 
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Die in de hemelen is". (Matth. 7: 21) 
liggen beide opgesloten in de gedenk
waardige woorden van Paulus : ,,Het 
leven is mij Christus". 

Men is geen Christen, omdat men 
lid van een kerk of organisatie is, of 

EEN 
CHRISTEN? 

de diensten er van bijwoont. Ieder 
Christen behoort eea plaats van aan
bidding te kennen, ·en aan de diensten 
aldaar deel te nemen, maar dit deel
nemen maakt hem niet tot een Chris
ten. De reddende kracht ligt niet in 
de kerk of organisaHe, maar in Chris
tus, en dus beteekent Christen zijn 
niet het behooren bij een kerk of orga
nisatie, maar het behooren bij Christus. 

De eerste Christenen waren Chris
tus-menschen - leerlingen en volge
lingen van Christus. En dat is de letter
lijke, bijbelsche beteekenis van het 
woord. 

TER ZAKE. 
Dus een Christen is iemand, die een 

krachtig, levende gemeenschap met 
Christus onderhoudt. Dit is de juiste, 
bijbelsche opvatting van het woord. 
Dit moge niet de gangbare meening 
zijn, of de beteekenis, die het woor
den boek er aan geeft, maar daar 
hebben wij op het oogenblik niet 
mee te maken. Laat ons naar de bron 
terug gaan - terug naar de Apostelen, 
terug naar Christus. Wat zeggen 
deze ? Hier is Jiet antwoord : ,,Blijf in 
Mij en fk in u. Gelijkerwijs de rank 
geen vrucht kan dragen van zichzelf, 
zoo zij niet in den wijnstok blijft ; 
alzoo oak gij niet zoo gij in Mij niet 
blijft". ,,Maar zoovelen Hem aange
nomen hebben, <lien heeft Hij macht 
gegeven, kinderen Gods te warden, 
namelijk die in Zijnen naam gelooven. 
Welke niet uit den bloede, noch uit 
den wil des vleesches, noch uit den wil 
des mans, maar uit God geboren zijn". 

het wel omdat haar jongens een paar dagen 
uit logeeren zijn. 

Ze kijkt naar haar bloemen. Wat staan 
de dahlia's mooi, en ze denkt : ,,Als de 
dahlia's bloeien, d.an is de herfst dichtbij. 
Het is in rnijn leven nog zomer......... maar 
er bloeien voor mij geen bloemen meer ...... " 

Ze denkt aan vroeger ; aan den tijd, dat 
zij nog een jong meisje was en droomde van 
het mooie leven, dat komen zou . . . . . . . . . Het 
is gekomen, maar lang heeft de schoonheid 
niet geduurd. Ze denkt aan hem, ,toen hij 
nog ,,gewoon" was ; nog niet beduimeld. en 
besmeurd ........ . 

Nee, ze verlangt hem niet terug. Die tijd 
is voorbij. Dien strijd heeft ze uitgestreden, 
heelemaal, tot de laatste bitterheid toe. 

Ze denkt aan haar vader. Wat heeft hij 
haar dikwijls gewaarschuwd, maar zij heeft 
niet geluisterd. Leefde hij nog maar. Wat 
zou ze nu tooh graag eens met hem praten. 
Zij herinnert zich het afscheid, toen zij naar 
Indie ging. J a, zij weet alles nog ........... . 

Hij gaf haar een vers mee - het was zijn 
lievelingslied - en hij zei : ,,Kind, je zult 
het in je leven nog wel eens noodig hebben." 

0, wat heeft ze het moeilijk vanavond. 
Alles stormt op haar aan. De gebrokenheid 
van haar !even ziet ze scherp en fel. Haar 
leven z.ou zoo mooi kunnen zijn ........ . 

Het wordt haar te machtig. En ze schreit 
heel lang. 

Het begint donker te worden. Heeft ze dan 
z66 lang in den tuin gezeten ? Heeit ze 
gedroomd .. ....... ? 

Ze zit nu - hoe ze er gekomen is, weet 
ze zelf niet - voor de piano. Wat is het 
lang geleden, <lat ze gespeeld heeft. Haar 
handen gaan tastend over het klavier. Ze 
weet niet wat ze speelt. Ze fantaseert zoo 
maar wat. 

Het is alsof haar handen zoeken naar een 
oud, verge ten lied......... Eindelijk komt er 
de bekende melodie van : ,,Laat Hem bestu
ren, waken, 't Is wijsheid wat Hij doet." 

Even zwijgt de piano . . . . . . . . . Dan, zacht 
zingt ze den laatsten regel mee : 

,,Zoo iemerrd niet gehoren .. wordt uit 
water en Geest, hij kan in het konink
rijk Gods niet ingaan". Paulus en de 
Apostelen spreken over geloovigen als 
menschen, die gelooven in Christus, 
in Christus J ezus, in Hem, en alleen 
in deze verbinding met Christus liggen 
de voorwaarden en het recht op den 
Christennaam. 

Om vergissingen te voorkomen en 
de zaak dubbel duidelijk te maken, 
bedenke men verder, dat zoo'n erva
ring veronderstelt, <lat men. behoefte 
aan den Christus heeft. Er is geen 
redding zonder overtuiging mogelijk, 
en overtuiging beteekent feitelijk 
niets anders dan kennis van zonde en 
de wetenschap, dat men bevrijding 
noodig heeft. Zonde ( opstand tegen
over wat men weet, dat goed is, en 
tegen den wil van God) wordt dan als 
iets misdadigs gezien, omdat zij in zich
zelf slecht is en hatelijk in Gods oog. 

Het is niet zoozeer de vraag om 
verlichting, waar het om gaat, of het 
verlangen, om gelukkig te zijn, maar 
er moet een roepen om bevrijding uit 
de ziel opstijgen. ,,Ik, ellerrdig mensch ! 
Wie zal mij verlossen uit het lichaam 
dezes doods ?" of ,,Jegens U, U alleen, 
heb ik gezondigd, en gedaan, dat 
kwaad is in Uwe oogen". 

Berouw des harten. Overtuiging is 
nog .geen bekeering en de aanwezig
heid der behoefte is nog geen verlos
sing. W anneer deze echter oprecht 
zijn, zullen zij van de goddelijke 
droefheid vergezeld gaan geen 
uiterlijke bewogenheid of gevoeligheid, 
maar innerlijk berouw over de zonde 
en <le opstandigheid, die den goeden 
Geest Gods hebben weerstaan: droef
heid, die tot belijden voert, tot het 
nalaten van de zonde van ganscher 
harte. Om een oprecht Christen te 
kunnen zijn, moet men met de zonde 
niets te doen willen hebben; zij moet 
in hart en leven geen plaats meer 
kunnen hebben. Dus een bewijs van 
een opreoht berouw is ,,het kwade na 
te laten en het goede te doen". 

MET DE ZONDE AFGEREKEND 

VOOR CHRISTUS. Berouw voeirt 
tot overgave, maar er kan geen over
gave zijn, als men niet tot een beslis
sing komt. En beide - overgave en 
beslissing - moeten volkomen vrij
willig zijn. Christus' dienaren moeten 
menschen zijn, die gaarne bereid zijn 
tot dienen, want het koninkrijk Gods 
is van het begin tot het einde op de 
basis van den vrijen wil opgetrokken. 
,,Aangaande mij, ............ ik wil den 
Heere di en en". ,,En hij stond op en 
\'olgde Hem". De besliss.ing moet vrij
willig, ernstig en volkomen zijn. Met 
ernst, vastberadenheid en verstand 
moet de eeuwige tkeuze worden vast
gesteld : ,,Christus voor mij !''° 

Gehoorzaamheid aan Christus. ,,Een 
is uw Meester, namelijk Christus". 
Gehoorzaamheid aan Christus neemt 
de hoogste plaats in het leven van 
den Christen in. Berouw, vergeving, 
kennis, - dit alles heeft een bedoeling 
tot een volkomen gehoorzaamheid te 
leiden, een gehoorzaamheid, die zegt : 
,,Waar Hij leidt, zal ik volgen - in 
elken weg". Dit is het voornaamste 
van een Christelijk leven. Christus is 
de wettige Koning, daar niemand in 
staat is, Zijn reddende genade en 
kracht te evenaren. Christus is de 
Koning, in waarheid en inderdaad, en 
wij moeten Hem ongevraagd, en met 
liefde gehoorzamen. 

,,Niet zooals ik wil, maar zooals Gij 
wilt." ,,Niet mijn weg, o Heer, maar 
Uw weg." - en dit zoo dag aan dag, 
van oogenblik tot oogenblik. 

HET VOORNAAMSTE BEGINSEL. 

Hierin is het voornaamste beginsel 
en Jiet diepste wezen van den Chris
telijken godsdienst gelegen - lief de en 
trouw tegenover Christus. W aar dit 
toegewijd en heilig gevoelen in het 
hart brandt, en het richtsnoer van het 
leven is, daar kan men van een 
Christen spreken. 

Foto Soer. Handelsblad. 
Hierbij plaatsen wij de foto, ger.omen bij het bezoek van mevrouw Tjarda van 
Starkenborg? . Stachouw~r aan .. de Kolonie vocr Behoeftige Ir:heemschen te Kasijan, 
waarcver WlJ m een vorig~ Strl]<lkreet ecn verslag gaven. Nanst mevrouw Tjarda loopt 

de Chef-Secretans, r.aast mevr. Van der Plas - Majoor Ramaker. 

,,Waarom gij thans nog schreit ......... " 

Zij gaat naar buiten. Hier en d.aar blinkt 
een ster. 

Peinzend staat ze bij de la.ngzaam weg
schemerende bloemen. ,,Het is een vreemde 
avond," zegt ze zacht. 

Overgenomen. 

C. REDERT. 

Laat Hem besturen, waken 
't Is wijsheid, wat Hij doet. 

Zoo zal Hij alles maken, 
Dat g'u verwor:dren moet. 

Als Hij, Die alle macht heeft 
Met wonderbaar beleid, 

Geheel het werk volbracht heeft, 
W aarom gij thans nog schreit. 

BATAVIA-MEISJESHUIS. 
Majoor Barbier onzc gast. 

De Moedersdag en Altaardienst werden in 
ons Huis op denzelfden dag gevierd. Vele 
buitenmeisjes waren ,,thuis" gekomen, wat 
veel gezelligheid gaf. Een mo<>ie schare vulde 
de achtergalerij, toen wi.i de morgensamen
komst begonnen. Drie rnoeders hadden den 
wensch te kennen gegeven haar kleinen aan 
God op te dragen. DH is altijd een treffende 
gebeurtenis. Als wij deze jonge meisjes daar 
zien onder onze vlag met haar kleinen voor 
wie zij een dubbele taak te vervullen 
hebbcn, voden wij, die haar mogen helpen 
ons rijk, dat wij kunnen sprekcn van een 
hemelschen Vader, Die in oncindigc liefde 
en ontfcrming haar de noodige wijshcid en 
k.rach t voor deze taak wil geven. 

(vervolg pag. 3 kol. 4). 
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VIJF EN TWINTIG JIREN DEILSOFFIVIER Hij was kapala kampong geweest 
in Banga, een dorp ver naar het oos
ten in de bergen, totdat er een mili
taire patrouille kwam met het bericht, 
dat de bevolk.ing moest verhuizen. Zij 
moest de woeste, ontoegankelijke 
bergstreken verlaten, om haar tenten 
wat dichter bij de bewoonde wereld 
op te slaan. 

Mevr. Brigadier 

H. Brandt 

van 

MAN ADO. 

Mevrouw Brigadier Brandt is vanuit . 
Amerika haar loopbaan als Heilsofficier 
begonnen 3n werd als Kadet-Luitenante aan
gesteld voor het slumwerk. Drie jaren heeft 
zij in dezen tak van Legerarbeid een mooi 
werk verricht, toen wer<l zij als zendings
officier uitgezonden naar China. Eerst wer
den enkele maanden aan de taaJstudie gewijd, 
waarna maatschappelijk en veldwerk haar 
respectievelijk werd toegewezen. Na enkele 
jaren traid zij in het huwelijk met destijds 
Ensign Brandt. 

In 1925 volgde na het Europeesch verlof 
overplaatsing naar Ned.-Indie, waar mevrouw 
Brandt aan de zijde van haar echtgenoot 
nuttige jaren van dienst hee£t doorgebracht. 
In verschillende korpsen, later· op Lepra
kolonies, op de Bedelaarskolonie en nu de 
laatste jaren als Divisie-officieren van de 
Minahassa, heeft de Heer hun arheid willen 
zegenen. Moge Hij ook verder mevrouw 
Brigadier Brandt nog vele jaren vreugde en 
voldoening schenken in haar arbeid ! 

Majoor 

C. C. Koning 

van 

MEDAN. 

De Majoor heeft haar geheelen staat van 
dienst d oorgebracht in h et Vrouwen Maat
schappelijk Werk en wel in den arbeid 
onder meisjes en kinderen. Als Kadet
Luitenante moest zij er op uittrekken in 
weer en wind met de in Holland zoo bekende 
,,Handelstasch" en de goederen vervaardigd 
in onze teh uizen ,,aan den man" brengen. 

Majoor Koning ontvangt haar insigu e 
voor 25-jarigen trouwen d ienst. 

Het was voor ons allen en niet in het 
minst voor de jubilaresse zelf, een groote 
verrassing, toen Kolonel Beekhuis in de 
openbare samenkomst op 28 April 11. ver
telde, niet alleen gekomen te zijn voor het 
jubileum van Poeloe si Tjanang, doch ook 
voor dat van een der officieren. Majoor 
Koning, de directrice van het Eur. kinder
huis was namelijk 25 jaren officier en gedu
rende die periode heeft zij God en het Leger 
trouw gediend. Onder het zingen van de 
zegenbede kwam de Majoor naar voren en 
spelde de Kommandant haar het eereteeken 
op de uniform in naam van de Generaal. 

Hierna werd P salm 18 vocirgelezen, naar 
aanleiding waarvan de Kolonel de Majoor 
toesprak. Hij memoreerde haar toewijding, 
haar liefde, vooral voor het Indische kind, 
dat zij gediend en verzorgd heeft, niets vra
gend voor zichzelf, alleen denkend aan de 
eere Gods. Diep ontroerd dankte de Majoor 
en verzekerde den Kolonel, dat de woorden 
uit den voorgelezen Psalm niet alleen haar 
getuigenis, doah ook haar kraaht waren. 
Door wat de Majoor verder zeide was zij 
ook voor ons, jonge officieren, een aanspo
ring eenmaal dit bewijs van trouwen en 
volhardenden arbeid te mogen ontvangen. 

G. R. 

GEDACHTEN. 
Persoonlijk geloof ontvang;t een mensch 

alleen, wanneer hij gaat luisteren naar Jezus 
Zelf, zooals Hij door het Evangelie tot den 
mensch komt en spreekt. Wiersinga. 

Het zalig-worden is gemakkelijk, maar 
alleen voor hem, die alles om Christus' wil 
verlaat en in den Heere al zijn zaligheid 
vindt. J. J. Ploos van Amstel. 

Hier heeft zij veel menschenkennis opgedaan, 
die haar steeds goed te pas is gekomeIL 

15 Augustus 1919 arriveerde zij in Ned.
Indie en gedurende deze bijna 20 jaar in de 
Tropen heeft de Majoor zich met onver
moeiden ijver en groote toewijding gegeven 
voor het Indisahe meisje en kind. Haar liefde 
en begrijpen hebben velen geholpen opnieuw 
te beginnen, waar de moed daartoe bijna 
verloren was. Voor haar officieren was zij 
immer een voorbeeld van ouderwetsch Heils
soldatisme, iemand die de Legerbeginselen 
hoog hield. 

In haar tegenwoordige aanstelling als 
directrice van het Europeesche Kinderhuis 
te Medan heeft zij reeds de harten gewon
nen. Ook in de kringen buiten het Leger is 
de Majoor bekend als een vrouw, die ijvert 
voor het belang van het Indische meisje. 
Moge de Heer haar nog vele gezegende jaren 
geven ! 

Adjudant 

M. Maatita 
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POERWOREDJO. 

De Adjudant is van Amboneesche nationa
liteit en heeft ook een periode van 25 jaren 
onafgebroken dienst in ons Leger achter 
zich. Zijn arbeid lag bijna gedurende al die 
jaren in' de korpsen voor Maleisch spreken
den, waar de Adjudant doo:r: zijn ijver en 
trouw een gezegend werk voor den Meester 
heeft mogen doen. Zijn voorbeeld is voor de 
antler~ officieren in dezen arbeid werkzaarn 
een bemoediging. Moge het hem en zijn 
vrouw gegeven zijn nog vele zielen tot 
Christus te leiden door de predik.ing van 
het Evangelie. 

Verschillende kampongs werden nu 
tezamen gevoegd tot een groot dorp 
BAKOEMAKOELOE genaamd. Dit 
was een buitengewoon mooie plaats 
met rivieren, bosschen, koffietuinen 
en sawah-velden. Doch..... . kapala 
W ooE verloor hier zijn ambt als ,,bur
gemeester". Men1gmaal op onzen weg 
van Bora naar Bakoemakoeloe passeer
den wij een zeker punt, waar wij een 
prachtig uitzicht hadden en dan stopte 
W ooE ·ons en, met den vinger wijzend 
over de bergen, zei hij: ,,Daarbinnen. 
daar achter de bergen ligt Banga !" 

,,Of hij er wel eens geweest was, 
sinds het wonen er verboden was?" 
vroegen wij hem. 

,,0 ja, dikwijls, doch alles ligt nu 
weest, er zijn alleen maar klapper
boomen over !" 

,,En wie neemt dan de klappers, als 
ze rijp zijn ?" 

,,0, die nen1en de apen", was zijn 
sombere antwoord. Wij hoorden zijn 
verhaal aan, zwegen en begrepen, 
doch de gedachte drong zich aan ons 
op, dat de gehechtheid aan de geboor
teplaats toch over de geheel wereld 
dezelf de is. 

WooE vend echter een anderen uit
weg voor zijn energie en werklust. 
Reeds als kapala was hij een goed 
Christen en dit was wel de voornaam
ste reden, waarom hij zijn ambt ver
loor bij de overplaatsing naar de vlak
te, want de Magaoe van het nieuwe 
district was een Mohammedaan. 

Al zijn vrijen tijd ging W ooE nu ge
ven in het Leger des Heils. Hij was 
echter geen spreker en kon de <lingen 
soms vreemd door elkaar halen, zoo
dat de toehoorders hartelijk moesten 
la ch en. Do ch W ooE had een rotsvast 

Bevorderd tot Heerlijkheid : Korpskadet 
van M A L A N G I. 

Stans Queysen. 

God heeft K. K. Stans Queysen naar huis 
gehaald ! Een schok ging door allen die het 
hoorden, dat Stans, onze hoogere klasse 
Korpskadet, van Malang 1, door God bevor
derd was geworden tot hoogeren dienst. Ze 
was ziek, slechts enkele dagen, niemand dacht 
er aan, dat zij niet meer van haar ziekbed op 
zou staan. Vrijdag 21 April vierde zij haar 
verjaardag in het ziekenhuis en dienzelfden 
naaht werd zij opgenomen in het land van 
de reinen van harte. 

Wij zullen Stans missen. Wat was zij altijd 
dapper in den ;trijd ! Zij ontbrak nimmer in 
welke meeting ook. Ons korps zonder Stans 
is haast ondenkbaar. Zondag 23 April werd 
een uitvaartdienst gehouden. De zaal was niet 
in staat om alien die opgekomen waren een 
plaats te bieden. De leiding berustte bij den 
B.0. van het korps, Adjudant Gladpootjes, die 
eveneens den dienst leidde op de begraaf
plaats. We willen niet veel zeggen van deze 
diensten, we zijn er niet toe in staat om de 
ontroering te beschrijven, want Stans was 
alom bemind. Broeder Queysen, haar vader, 
sprak zoowel in den uitvaartdienst als op de 
begraafplaats. Ook de heer v/d Wal, de 

Deze foto 

van de K.K.,.. 

bri g ade, 

werd korf,.. 

geleden ge~ 

nomen. 

Korpskadet 

Qu e ysen 

staat...-derde 

persoon van 

rechts. 

Wn. directeur van de School, die Stans be
zocht, sprak enkele woorden ter nagedach
tenis van zijn leerlinge en tot troost der 
achterblijvenden. 
All~n kwamen onder den indruk toen broe

der Queysen zei, dat hoewel het hart pijn 
deed en hij het verlies zeer gevoelde, meer 
dan hij zeggen kon, hij toch dankbaar was 
aan God. God zegende en versterkte hem 
bovenmate. Aller hart ging uit naar de moe
der, die ver van huis bezig was om een an
dere dochter, die zwaar ziek lag, te verple
gen. God heeft ook haar wonder.baar getroost 
en gesterkt ! Aan den avond van den dag 
werd nog een gedenkdienst gehouden, die 
eveneens door een groot aantal menschen 
bezocht was. Adjudant Palstra had de leiding. 
We werden bepaald bij de kortstondigheid 
van het leven. Enkele jonge menschen kwa
men naar voren om hun leven toe te wijden 
aan God, begeerende om de opengevallen 
plaats in te nemen en even trouw als Stans 
den strijd te strijden. 

God blijve Zijn kracht schenken aan de 
beproefde familie ! 

Ag la. 
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HOE WODE VAN KAPALA-KAMPOHC 
VLAGSERGEAHT WERO. 

geloof in God en in de Verlossing door 
J ezus Christ us. Het is niet gemakke
lijk om een Christen te zijn in Bora, 
er is immer veel tegenstand, <loch 
hoevelen ook ontrouw werden, WooE 
bleef standvastig. Bora was het cen
trum van duivelbezweerders. Dikwijls 
schoolden zij tezamen bij de zaai en 
daar stonden ze dan met hun san:asti
schen lach om de lippen cm de jonge 
heilssolda 'F!r1 te bespotten. 

Op zekeren dag naaide mijn vrouw 
een Legervlag, juist handig CJm mee 
op tournee te nemen voor onze bijeen
kornsten in de buitenposten. Toen ge
beurde het eens, dat W ooE naar ons 
toekwam, om te vragen, of hij de ver
antwoordelijkheid voor de vlag op 
zich :tfi.ocht nemen. Hij wist heelemaal 
niets a~ van de aanstelling van een 
Vlagsergeant, doch zijn ijver om iets 
voor God te doen en zijn liefde voor 
onze Legervlag deden hem die vraag 
stellen. Kort daarop hebben wij hem 
toen officieel ingezegend. 

In zijn nieuwe functie is hij naar 
vele plaatsen met ons meegereisd. Op 
die tochten moest hij allerlei diensten 
vervullen, sorns in het bosch een weg 
open hakken, cpd.at wij een doortocht 
hadden, dan weer logies zoeken als wij 
in een dorp aankwamen, maar zijn vlag 
vergat hij nooit. 

Deze dappere, bekeerde heidensche 
Vlagsergeant in de Toradja-landen is 
een van de groote schare heilssoldaten 
over de gansche aarde. die de Kruis
vlag hoog houden en besloten zijn 
haar nimmer prijs te geven. 

Majoor S. Johannessen. 

(Vervolg van pag. 2 kol. 4). 

Het was deze liefde in woord en lied naar 
voren gebracht, die haar stempel zette op 
dezen morgen en de teerste snaren in het 
hart der meisjes aanraakte. Terwijl de 
Majoor in eenvoudige, duidelijke woorden 
de groote verantwoordelijkheid der vele aan
wezige moeders uiteenzette, doch ook wees 
op het rein houden van eigen hart, luister
den de meisjes met onafgebroken aandacht 
en dronken ieder woord iIL 

In dezelfde verlangende stemming kwarnen 
wij des avonds weer bijeen. Nog meer<leren 
waren tezamen, want nu zou Kapiteine 
Gringhuis vaarwel geven om naar Europa 
te vertrekkeIL Uit het woor<l van de ver
tegenwoordigster der binnen- en buiten
meisjes, zoowel als van Adjudante Stapleton 
namens de officieren, sprak de groote waar
deering voor het werk van de Kapiteine en 
uit alles voelde men de groote plaats, die 
zij in aller hart had gewonnen. Uit haar 
eigen getuigenis sprak een innig verlangen 
haar leven meer dan ooit dienstbaar te 
stellen voor God en haar naaste. De Altaar
dienst was mooi, de opbrengst eveneens en 
het woord nogeens door de Majoor gebracht, 
diepgaand, en op .,den man af'. Geve de 
Heer het vruchtbaarheid in veler harl 



EEN KWART EEUW DOOR GOD GEZEGENDEN 
ARBEID OP POELOE SI TJANANG. 

KOLONEL BEEKHUIS Jeidt de feestelijke samenkomst ter herdenking van het 25-jarig juhileum 
op onze Leprakolonie aan Sumatra's Oostkust. 

0 P Donderdag 27 April arriveerde de 
Kormnandant ter Oostkust om de lei

ding van bovengenoernd Jubi:lewnfeest op 
zich te nemen. Dienzel£den avond waren de 
officieren voor een besloten samenkomst 
bijeen in het Kinderhuis. Allen werden 
verkwikt en bezield door de boodsohap van 
hun leider. 

De Vrijdag werd besteed aan het afleggen 
van bezoeken ,bij autoriteiten, etc. en des 
avonds was er een gloedvolle samenkomst 
in het korps. Stampvol was de zaal. De 
kinderen zongen een lied, Majoor Olsvik, 

In den tuin was een groote tent aange
bracht, feestelijk versierd, terwijl vele mooie 
bloemstukken op het podium prijkten en 
reeds lang voor tienen waren de auto's den 
langen weg komen afrijden naar de Kooonie. 

Toen de Gouverneur het podium betrad, 
2longen de patienten het Wilhelmus, wat een 
zeer ontroerend moment was. Daarop heette 
Kolonel Beekhuis de talrijke aanwezigen 
hartelijk welkom. De Kolonel reide o.a. te 
meenen in deze groote belangstellmg voor 
dit jubileum de waardeering te mogen zien, 
voor wat door zijn officieren en helpers tot 

namens de patienten van Lao Si Momo een 
en veloppe met inhoud over, door de patien
ten zelf bijeen gebracht. Tot slot sprak Ds. 
De Vreede en betuigde zijn waardeering 
voor al wat op deze Kolonie gedaan wordt, 
waarop hij met dankgebed. sloot. 

Het lied door de officieren : ,,Mijns Vaders 
harte, teed're harte", bracht veel zegen in 
deze feestelijke saimenkomst. 

Na de receptie bestond er gelegenheid 
verfrisschingen te gebruiken, waarna men de 
kolonie kO'D. bezichtigen. Een aardig incident 
had plaats, toen de Chineesche autoriteiten 
een rondgang maakten door de vrouwen
afdeeling. De Kapitein der Chineezen sprak 
haar in haar eigen taal toe, waarop de 
meisjes den gasten een lied toezongen, wat 
zeer diepen indruk maakte. 

Een stille hulde. 
Het was een mooie gedacihte van onzen 

leider om te den.ken aan den eersten be
heerder der kolonie, wijlen Stafkapitein 
Berney, die in Medan ter ruste was gelegd. 
Om vier uur was een groepje officieren op 
het kerkhof bijeen, waar een korte dienst 
werd gehouden en een krans werd neer
gelegd. De Korrunandant las 1 Korinthe 13, 
de officieren zongen het mooie lied : ,,Grijp 
toch de kansen, door God u gegeven", terwijl 
Brigadier Meyer voorging in gebed. Het 
was een oogenbli:k van toewijding voor ons 
alien. Ook de laatste rustplaats van Kom
mandeur Kronenberg werd bezocht, waarna 
dere kleine plechtigheid ten einde was. 

De bijeenkomstzaal op Poeloe si Tjanang. 

· Het was een kort maar zeer gezegend 
bezoek van onzen !eider, waaraan wij met 
dankbaarheid terugdenken". 

de nieuwe verpleegster voor de leprako
lonie, sprak een welkomstwoord, doch het 
hoogtepunt van ·den avond was wel de uit
reiking van het medaille voor 25-jarigen 
dienst aan Majoor Koning. Zie hierover _het 
afzonderlijk rapport. 

Over het feest op de leprozenkolonie 
schrijft Majoor Koning het volgende. 

,,Zaterdag 29 April was de groote dag 
voor Poeloe si Tjanang. Dagen lam.g was 
men bezig geweest alles te versieren en toen 
de Kolonel reeds vroeg met enkele offi
cieren op de kolonie arriveerde, werd hij 
verrast door mooie eerepoorten met de jaar
tallen 1914-1939. 

De dan.kstond. 

Orn zeven uur was er een dan.kstond, 
waarbij vele patienten tegenwoordig waren. 
Begonnen werd met een lied over de onver
anderlijke liefde Gods. Een der oudste 
patienten van de kolonie, getuigde van deze 
liefde. ,,Veel had hij in den loop der jaren 
zien veranderen, officieren waren gekomen 
en gegaan, doch Jezus Christus was dezelfde 
gebleven," getuigde hij. 

Twee officieren rongen een ,mooi lied, 
evenals het zangkoor der patienten. Majoor 
Lehmann en een vrouwelijke patient kregen 
verder gelegenheid een woord te spreken 
en ,,dank" was de grondtoon van beider 
getuigenis. 

Door zijn bijbeltoespraak wees onze leider 
er dien morgen in duidelijke woorden op, 
dat, ofschoon wij arm kunnen zijn of ziek, 
ja zelf melaatsch, wij toch hart en leven 
aan God kunnen wijden. Dit samenzijn was 
een gezegend begin van dezen blijden dag. 

De receptie. 

Om tien uur zou de feestelijke receptie 
plaatshebben, waartoe verschillende auto
riteiten waren uitgenoodigd. O.m. mochten 
wij opmerken : vele vertegenwoordigers van 
het Binnenlandooh Bestuur, o.a. den Gou
verneur van Sumatra, den heer A. I. Spits, 
den Resident van Sumatra's Oostkust, den 
heer F. J. Bruggeman, den residentie-secre
taris Mr. H. J. Looman, den assistent-resi
dent van Deli en Serdang, den heer Bakker, 
terwijl Tengkoe Mahkotta den Sultan van 
Deli vertegenwoordigde en ook de M:ijoor 
der Chineezen aanwezig was. 

Van de geestelijke leiders ter Oostkust 
waren er ds. De Vreede, de heer Neumann 
van Lao Si Momo, en vele anderen. 

stand was gebracht. Zijn dank gold aller
eerst de Vereeniging tot Oprichting en 
Instandhouding van Leprozerieen, die het 
beheer over Poeloe si Tjanang aan het Leger 
des Heils heeft opgedragen en waarvan wij 
altijd bijzonderen steun hebben mogen ge
nieten. Daarna verzocht de Kolonel resident 
Bruggeman, als voorzitter van die vereeni
ging het woord te voeren. 

Een bijzonder woord van dank richtte 
deze spreker aan de officieren en verplegers, 
die in de leprozerie met zooveel toewijding 
arbeiden. Hartelijken dank betuigde de resi
dent verder aan de Gemeente Medan, de 
D. P. V. en A. R. 0. S. die elk f 2000,
schonken voor de vervanging van de oude 
houten loodsen door nieuwe steenen ge
bouwen. 

Na een lied door het patienten-zangkoor 
werd het woord gegeven aan D\. Fernandus. 
Namens den D.V.G. bracht spreker dank 
aan de beheerders, niet zoozeer om hun 
hulp op medisch gebied, maar vooral om hun 
arbeid op zedelijk en geestelijk terrein. Hij 
illustreerde zijn toespraak met een geval, 
waarvan hijzelf ooggetuige was geweest. 
Eens was de dokter gekomen bij een ster
Yenden patient. De zuster zat aan zijn 
sponde, nam zijn handen in de hare en de 
stervende kon alleen stamelen : dank, dank." 

Vervo1gens nam Kolonel Beekhuis nog 
eenmaal het woord om een eeresaluut te 
brengen aan alien, die op Poeloe si Tjanang 
gewerkt hadden. Zendeling Van Muijlwijk 
uit Kahan Djahe sprak hierna woorden van 
gelukwensch namens de Karo Bataksche 
zending. Daarna reikte zendeling Neumann 

V OLLEN vrede heh i.k in mijn Heiland, 
Vollen vrede, als 'k op Hem vertrouw, 

Vollen vrede, als 'k in Zijn voetstap wandel, 
Vrede en rust, als i.k op Jezus h<>uw. 

Vrede en rust, vrede en rust, 
Al ga i.k door het vuur, 
'k Heb vrede en rust ! 
Met Jezus mijn licht 
Is 't helder in 't zicht, 
En wijl ik op Hem zie 
Heb 'k vrede en rust. 

Volle vrede, voor mij reizend pelgrim, 
Volle vrede, al hen ik nog niet thuis, 
Volle vrede in het bitterst lijden, 
Vrede en rust al deel ik Jezus' kruis. 

Volle vrede in den strijd des levens, 
Volle vrede onder 't zwaarste leed ; 
Volle vrede met den dood voor oogen, 
Vrede en rust om wat mijn Heiland deed ! 

Volle vrede, wordt 't ook am mij donker ; 
Volle vrede is wat mij troosten blijft, 
Volle vrede, vat 'k ook niet Gods wegen, 
Zaal'ge rust is wat de vrees verdrijft. 

Volle vrede, Heer, Gij zijt mijn toevlucht, 
Volle vrede, wat mij ook ontzinkt, 
Volle vree, m' a.an U, Helland, klemmend, 
Volle vrede is wat mijn ziel steeds zingt. 

Volle vrede voor den grootsten z-0ndaar. 
Volle vrede in Jezus' dierbaar bloed, 
Volle vrede, als gij dit wilt gelooven, 
Zaalge rust is wat ons juichen doet. 

De groep officieren met hun !eiders, die aan het Gezinsbond-Congres te Semarang 
deelnam. (zie rapport pag. 5). 

I 

Onze zeer geachte Generaal, Evangelin 
maand van den Veldtocht der Liefde geg 

VOOR 
Wei wat eigenaardig om zulk een mott 

poging, vindt u niet ? En temeer springt d' 
Generaal over enkele maanden haar taak al 
zal neerleggen en zich zal terugtrekken o 
Men zou op zulk een oogenblik meer genei, 
in het verleden. zich dank.baar al het 
overwinningen voor den geest terug roepe 
te gaan ru:.1en." 

Het tegendeel is het geval. Het motto is 
niet dan.kbaa.r voor het verleden ? Zijn er d 
men dan niet sti1 staan en rustig terug-~ien 
moet een dan.ktoon zijn. 

Er is behoefte om onzen grooten Aan 
Christus, te eeren en te danken voor Zijn 
als wij bedenken, wat nog ongedaiain is hebbe 
maar is er slechts een dr.ang en dat is -0ns 

VOOR 
Ik herinner mij eens gelezen of gehoor 

van de twee het was) van onzen Stichter, 
Amerika, nu onze tegenwoordige Generaal. 

De Stichter was al op hoogen leeft.ijd, 
vele spreekbeurten vervullen, .autoriteiten 
door persmenschen en had bovendien nog 
Huofdkwartier, zoodat hij werkelijk zeer be: 

Zijn dochter zorgde zoo goed mogelijk 
trachtte ook een rustuurtje te vinden voor 
hem in haar eigen karner, zeggende: ,,Nu h 
zorgen, dat niemand U stoort en op tijd zal 
divan leiden en Eva dacht, dat haar v:ader 
zij zachtjes bij de deur luisteren en tot 
een eigenaardigen k.tank in zijn stem. Er wa 
Tenslotte -deed zij de deur open en toen zag 

met tranen in de oogen de kamer op en ~ 
arme kinderen ! Die vele ongelu.kkige vro ' 
land en de giansche wereld over nog wach 

De tegenwoordige Generaal stond ontr · 
laatste zeide zij: ,,Maar vader, wat is dit 
krachten te verzamelen voor Uw taak. ?" , 
steeds denken aan de velen die nog in n(){)( 
mij om te slapen, maar hct bracht mij er 
aan middelen, om nog meerderen te belpe 

VOOR~ 
Ja, er is iets gedaan. Dankt God! Ook 

tocht in ons Territorie, maar o, w.at is de 

Voort; met de hoodschap van Volle 

Vaort, om de afgedwaalden op hct re 

V oort, om tranen te drogen en leed ti 

V oort, om de melaatschen te verplege 

V oort, met de boodschap van Gods 

V oort, tot cle aarde vol is van de kenn~ 
der zee bedekken ! 
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VOOR JUNI: 

VooRWAARTS 

I • 
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Boo11h, heeft als onderwerp voor de laatste 

'AARTS 
le geven voor het einde v;an een bijzondere 
in bet oog, wiamieer wij bede:nk,en, d.at de 
Leidster van onze groote wereld-organisa.tie 
plaats te maken voor een anderen Leider. 
zijn, om terug te zien en zich te vermeien 

:de herinnerend en nogeens de behaalde 
~ dan, w.at men noemt ,,op ·de lauweren 

,,VOORWAARTS" ! Waarom? Zijn wij dan 
l geen groote overwinningen behaald ? Mag 
p bet verleden? Ja, zeker wel, er is en er 

oerder en Voleinder van ons geloof, .Jezus 
1muitsprekeJijke en rijke zegening~n, maar 
wij geen tijd om stil te staan. en stil te zijn, 

notto: 

rAARTS 
te hebben (ik weet niet zeker mcer, welk.e 
lie een bezoek braeht , aan zijn dochter in 

ad een vol programma in Amerik.a, moest 
ezoeken en ontv;angen, werd geinterviewd 
·oortduren:d contact met bet Internatiolllalal 
1t was. 
or hem, zag toe op zij1n maaltijden, ena:. en 
n ouden strijder. Op zekeren dag stopte zij 
't U tijd om anderhalf uur te rusten ; ik zaJ 
i U roepen:." Gewillig lieit hij zioh naar den 
11t goed zou rusten. Na een half uur kwam 
irerbazing hoorde zij hem luid spreken met 
todt niem:and bij hem ? Wait was er dan ? 

j den ouden dienstknec.ht Gods, h~ vader, 
loopen, steeds zeggend .: ,,0, die duizenden 

n ! Die menigte van zondaars, welke in dit 
op hulp en troost en r.aad !" 
d en zwijgend diit tooneel aan te zien. Ten 
ch ? U zoudt toch wat rusten om nieuwe 
', Eva," was bet antwoord, ,,ik moest maar 
zijn in dit groote land en dat verhinderde 
oe, om voor hen te bidden en te den.ken 

in de afgeloopen maanden van den Veld
~ nog ontzaglijk groot. Daarom : 

dossing door Jezus Christus, onzen Heer! 

:te pad terug te brengen ! 

ver2J11,chten ! 

!U den gevangenen vrijheid te prediken ! 

'de door WOQrd en daad ! 

des Heeren, zooals de wateren den bOOem 

Territoriaal Kommandant. 
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~ GEZINSBOND-CONGRES TE SEMARANG 
Afscheid van Brigadier en mevrou w Rosenlund. 

Voor Semarang I was de 26ste April j.l. 
een gedenkwaardige dag, een feestdag voor 
onze Gezinsbondsleden, terwijl wij tevens 
onze Divisie-Officieren, Brigadier en mevrouw 
Rosenlund voor het laatst met ons moohten 
hebben, Officieren, Plaatselijk officieren en 
ook een aantal Gezinsbondsleden uit de ver
schillende posten in Midden-Java waren op
gekomen, om aan het Congres deel te nemen. 
In de m<l'rgenbijeenkomst waren Kolonel en 
mevrouw ·Beekhuis aanwezi:g terwijl mevr. 
Lt. Kol. Ridsdel als Terr. Gezinsbond Secre
retar-sse de a1gemeene leiding had. 

Acht uur v.m. kwam men in intiemen 
kring met mevr. Lt. Kolonel Ri<lsdel en 
mevr. Brigadier Rosenlund bijeen om de 
belangen van den Bond te bespreken. Voor
stellen werden geopperd en plannen gemaakt 
om den groei daarvan te bevorderen. 

Openbaxe Gezinsbond-samenkomst. 

Deze samenkomst werd om 9 uur v.m. ge
houden. Wij mochten ons in een groote 
opko.mst verheugen : we zagen er officieren 
en soldaten in hun nette uniformen, terwijl 
ook vele Legervrienden door hun tegenwoor
d1gheid blijk gaven van hun belangstelling. 

Opgewekt klonk het openingslied, waarna 
de zegen van God over dit samenzijn werd 
afgesmeekt. Hartelijk heette mevrouw Lt. 
Kolonel Ridsdel, de Nationale Gezinsbond
Secretaresse, alle aanwezigen en in het bij
zonder de Kommandants welkom en dankte 
hen voor hun komst. 

Mevrouw .A<ljudant Mepham van Semarang 
I opende de rij van spre.kers en sprak op 
grond van eigen ervaring, van welk een 
groot nut de Gezinsbond voor het korps kon 
zijn. Want zijn het niet de Gezinsbond
leden, d:ie de meeste hulp bieden, vooral 
in v·erband met het Oogstfeest en het Kerst
feest. Bovendien zou men door middel van 

den Bond de Inheemsche vrouwen kunnen 
bereiken, die anders nooit de samenkomsten 
:rouden bezoeken. 

Hierna betrad mevrouw Wiebers, de Se
cretaresse van den Blindenbond, het platform 
en hield een kleine causerie over ,,Hu.meu
riigheid". Klaar en begrijpelijk schetste zij 
ons ,,een slechte dag voor de huisvrouw", 

zijn het de leden zelf, die het beste mede 
kunnen werken t.ot den groei van den Bond. 

Na een korte pauze, waarbij een koele 
dronk werd geserveerd, sprak mevrouw 
Reddingius en spoorde de aanwezigen aan 
van hun hart een huis Gods te maken : want 
dan pas zou men een zegen kunnen zijn 
voor de huisgenooten en de naaste omgeving. 

De groep deelneemsters gekiekt met Kolonel en mevrouw Beekhuis en mevrouw 
Lt.-Kolonel Ridsclel, voor de zaal van Semarang I. 

een dag, waarop alles haar tegenloopt. Het 
begint reeds 's morgens bij het opstaan, den 
geheelen dag door tot aan het eind van den 
dag. Als oorzaak verwees zij ons naar een 
tekst uit Psalm 127 : ,,Zoo de Heere het huis 
niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan", en eindigde met den 
raad te geven om aan het begin van iederen 
dag allereerst te d~nken, daJt; wij onder het 
oog van God leven. 

Als derde spreekster verhaalde mevrouw 
Adjudant Maatita uit Poerworedjo op een
voudige wijze, hoe zij getracht had in haar 
korps door huissamenkomsten den Gezins
bond vooruit te brengen. Huisbezoek door 
de korpsofficieren is goed, maar tenslotte 

Tot slot behandelde Kolonel Beekhuis de 
vragen, die de profeet Elisa aan de Suna
mietische vrouw stelde : ,,Is het wel met 
u? Is het wel met uwen man? Is het wel 
met uw kind ?" Duidelijk verklaarde de 
Kolonel, <lat deze vragen niet slechts be
troffen het welzijn van het lichaam, doch 
dat de vrouw door den invloed, dien zij heeft 
op man en kind, verantwoordelijk is voor 
het geestelijk welzijn van beiden. 

Aan het eind van deze morgenbijeenkomst 
werd mevrouw Pilon, die een grooten steun 
is geweest voor den Gezinsbond in het Oog
lijdershospitaal en met Europeesch verlof zou 
gaan, een hartelijk vaarwel en tot weerziens 
toegezongen. 

WAT KINDEREN ZIEN 
EN DOEN. 

AFSCHEID BRIGADIER EN MEVROUW 
ROSENLUND. 

Onder leiding van den Chef-Secretaris 
en mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel. 

Mevrouw Adjudant Barteling vertelt. 

K IJK eens, Mamma, wat ik gemaakt 
heb !" Daar stond ze voor mij, mijn 

kleine hummel met stralende oogen, in haar 
handjes een oud boterblik met wat aarde 
en enkele bloemen er in ,,gepoot", haar 
ihandjes, armen en kleertjes, alles was vol 
modder, maar het gezichtje ......... een stra~ 
lenden laC:h, want ,,dit is voor mamma en 
ik heh zelf bloemetjes' gemaakt !" 

Vol .bewondering keek ik natuurlijk naar 
hetgeen met zooveel liefde en ijver ,,gemaakt" 
was voor mamma, maar ook zag ik het 
jurkje, dat ontoonbaar was door de aanra
king met water en zand. Mijn kleine meisje 
zag mijn blik eJl zij keek naar haar jurkje, 
dat zoo heel erg vuil was. Ik wachtte op wat 
komen zou ; ineens een vroolijk gezicht en 
vol overtuiging kwam het: ,,Mamrna, het 
gaat er wel uit met water en zeep." Mijn 
kleine meisje probeerde toen zelf haar jurkje 
schoon te krijgen, maar het mislukte hope
loos, het werd veel erger. Toen moest moe
der er aan te pas komen - wat zij vol liefde 
en met een blij hart deed. 

Gaat het ons in het leven niet menigmaal 
evenals mijn kleine meiske, dacht ik. Wij 
bederven alles, indien wij probeeren onszelf 
op te knappen, maar wondere genade ons in 
Christus gegeven : 

't Is Jezus' bloed, dat maakt ons vrij 
En wascht ons harte rein ; 

Dat houdt 't geweten onbevlekt 
En doet ons sneeuwwit zijn. 

0 het bloed, het dierbaar bl'oed, 
Dat ons rein maakt in 't gemoed, 

't Maakt van vrees en twijfel vrij ; 
't Dierbaar bloed verlost ook mij. 

Mijn lieve kleine peuters, wat hebben ze 
mij vele levenslessen geleerd ! Ons meisje had 
gezien, hoe haar vader bezig was in den tuin 
met bloemen en planten, doch de aanraking 
met water en zand ·besmeurde haar mooie 
witte jurkje. Kinderoogen zien zoo heel veel 
en al ons doen en laten nemen zij fu. zich op. 
Heel veel probeeren zij na te doen en als ons 
voorbeeld dan niet zuiver en goed is, en de 
zonde, die ons lichtelijk omringt, een plaats 
k:rijgt in woord en daad, dan wordt de ont
vankelijke, reine kinderziel besmeurd. Op ons 
als ouders rust de verantwoordelijke maar 
heerlijke taak, onze kleinen op te voeden voor 
den hemel en hun schreden te richten op het 
pad van reinheid en deugd. 1Dat dan ons voor
beeld ons woord bevestige ! 

Ook voor deze bijeenkomst bestond.groote 
belangstelling en toen om 7 uur n.m. het 
openingslied gezongen werd, was geen stoel 
onbezet. Na het gebed sprak de Kolonel 
nainens Kolonel Beekhuis, die niet aanwez:i.g 
kon zijn, de Brigadiers toe en bracht hun 
diens dank over. Als Chef-Secretaris was 

. spreker in de gelegenheid het werk der 
Brigadiers na te gaan om het naar waarde 
te kunnen schatten en hij had den indruk 
ontvangen, dat zoowel mevrouw als Brigadier 
Rosenlund er immer hun grootste vreugde 
in hehben gevonden, het Evangelie te 
brengen, zielen te winnen voor God en de 
hun toevertrouwde officieren te steunen en 
te helpen. 

Adjudant Wattimena uit Ambarawa, Kapi
tein Sterk uit Pek.alongan en ook Envoy 
Oey maakten van de hun geboden gele-

. genheid gebruik om den Brigadier hun dank 
te betuigen voor hetgeen z:i.j aan leiding 
hebben mogen ondervinden, terwijl mevrouw 
Lt. Kolonel Ridsdel namens de vrouwen
officieren een woord van dank richtte t.ot 
mevrouw Rosenlund, die actief deelgenomen 
heeft aan den strijd. 

(vervolg pa,g. 6 kol. 4). 

DIT GROEPJE KLEUTERS 

UIT ONS KINDERHUIS 

TE BLITAR 

VRAAGT U: 
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LANDDAG OP HET LANDGOED ttBERG EN DAL" 
Kolonel en mevrouw Beekhuis, de Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel, een 
groot. aantal officieren van over geheel Java en een groote schare belang

stellenden tezamen in GODS schoonen tempel. 

B ERG en Dal is niet alleen uit het oog
punt van natuurschoonheid een ,,tempel 

Gods", doch bovenal als een aan God ge
wijde plaats, omdat de sympathieke ·eigenaar, 
die het ons telkenjare zoo belangelcos af
staat, het alleen geeft voor een doel, dat 
Gode welbehagelijk is. En God is op dezen 
Hemelvaartsdag tot ,,Zijnen tempel gekomen". 
Sfeer laat zich r..iet beschrijven, dcch toen 
de morgen voorbij was en wij weer ,,bene
den" kwamen in Bandoeng, wisten wij het, 
dat in dat stille uur gedurende den Wijdings
dienst, menige ziel aan zichzelf ontdekt was 
en de Heer, wellicht tot allen op verschil
lende wijze, toch heel duidelijk gesproken 
had. 

Brigadier Hiorth had met zijn helpers, 
officieren en kadetten, die allen keurig hun 
,,dienst" uitvoerden, alles goed verzorgd, 
zoodat den gasten een hartelijk welkom 
wachtte, toen zij met hun auto of opelette 
arriveerden. Even geleek het, alsof het ietwat 
soml:.ere weer de ,,buitenstaanders" zou terug 
houden, doch om acht uur was toch reeds 
een aardige schare bijeen. 

De Vlaghijsching. 
Acht uur precies traden de Chef-Secretaris 
en mevr. Ridsdel naar voren, daarmede bet 

teeken gevend voor het muziekkorps om bet 
,,Wilhelmus" in te zetten. De padvinders
troeper.. hadden zich opgesteld, daarop werd 
bet hijschen der vlaggen onder het maken 
van het saluut der troepen, verricht door 
twee onzer officieren. 

Adjudant Jansen smeekte nu den zegen 
Gods af op den voor ons liggenden dag. 
Majoor Ramaker las een feest-psalm, waar
aan de Chef-Secretaris nog er.kele woorden 
toevoegde, waarop met dankgebed deze korte 
dienst besloten werd. 

't Is elk jaar weer een gezellig half uurtje 
op den Landdag, als oude kennissen en 
makkers elkaar ontmoeten en met warmte 
en belar:gstelling naar elkanders welzijn en 
arbeid informeeren. Zoo ook nu............ <loch 
al spoedig zocht elk zich een goed plaatsje 
vocr de samenkomst. 

De wijdJ.ngsdienst. 
Ja, dat was de rechte naam voor de sa

menkomst op dezen Hemelvaartsdag ! Wij
ding was er al dadelijk bij het zingen van 
de mooie Heiligingsliederen, wijding ook 
door het gebed van mevr. Adjudant Glad
pootjes en Majoor Tichelaar. Doch bovenal 
was er wijding, door den Geest Gods Zelf 
gelegd in bet woord van de drie sprekers. 
Hun prediking was door God geleid. 

Kolonel en Mevr. Beekhuis op bet Strijdpad 
BANDOENG I. 
ALTAARDIENST. 

Op Zondag 7 Mei leidden de Kolonels 
den Altaardienst in ons korps. Het was <lien 
morgen tevens de Opdrachtsdienst van de 
twee jongste kinderen van de Adjudants 
Barteling. Er bestond zeer veel belangstel
ling voor deze samenkomst, tot het laatste 
plaatsje was de zaal bezet. Een altaar van 
groote steenen was opgebouwd en de zaal 
was op stemmige wijze versierd. 

De zangqrigade en een klnderkoor, zoowel 
als het Jongeliedenmuziekkorps verleenden 
hun medewerking. Kolonel Beekhuis behan
delde eerst een gedeelte uit Gods Woord, 
waarna werd overgegaan tot de opdracht. De 
Adjudants kwamen met hun vier klnderen 
op het platform en de Kolonel droeg de kleine 
Johanna en Pieter op in het gebed. Hierop 
kregen beiden, vader en moeder, gelegenheid 
uit de volheid huns harten een woord te 
spreken. 

Vervolgens bepaalde de Kolonel ons bij 
het tweede gedeelte van de bijeenkomst : 
den Altaardienst. De geest van offervaar
digheid, eenmaal door de Israelieten aan den 
dag gelegd, leerde ons opnieuw, dat er 
vreugde is in he1 geven voor het werk des 
Heeren. Toen werd de gelegenheid openge
steld een gave te brengen op het altaar, 
terwijl de orgelmuziek speelde. De finan
cieele resultaten van dezen altaardienst 
waren van dien aard, dat wij mogen ge
looven, dat dien morgen groote geestelijke 
zegen k.wam tat het hart der aanwez:igen. 
Na het zingen van een toewijdingslied, sloot 
mevrouw Kolonel Beekhuis met dankgebed. 

BATAVIA I EN II. 
MOEDERSDAG 

De zaal van het Europeesohe korps was 
meer dan vol, enkele vrienden moesten zich 
zelfs tevreden stellen met een staanplaats, 
toen de Kolonels, vergezeld van den Divisie-

officier, binnenkwamen om de bijzondere 
bijeellii:omst in verband met den Moeders
dag _te leiden. Gebruikmakend van enkele 
pakkende illustraties, wist mevrouw Beek
huis de aandacht van alle aanwezigen te 
bepalen bij de grootschheid van de moeder
taak en de wederzijdsche verplichtingen van 
ouders en kinderen. 

Aan de hand van zijn tekst, toepasselijk 
op dezen morgen, heeft de' Kolonel ons allen 
doen gevoelen, dat ,,Moedersdag" niet slechts 
beteekent : liefelijke herinneringen en goede 
voornemens, maar dat het een dag is, waarop 
wij ons in de juiste verhouding hebben te 
stellen tegenover God in de eerste plaats 
en daarna tegenover elkander. God was met 
ons ,,met kracht" dien morgen. Een ziel deed 
de goede keuze. 

's Middags werd een groote openlucht
samenkomst gehouden op het Glodokplein in 
de oude stad. Een groote schare menschen 
van allerlei landaard was opgekomen om de 
Evangelie-boodschap te hooren verkondigen, 
op echt ouderwetsche Legermanier. Vele 
jonge menschen, die juist uit de bioscoop 
kwamen, werden getrokken door bet opge-
wekt gezang, kwamen dichterbij en ........ . 
bleven luisteren met groote aandacht. 

Des avonds in Batavia II was er absoluut 
geen plaats meer over en velen stonden 
buiten, tot z-elfs midden op den weg. Het was 
een opgewekte blijde samenkomst, waarvan 
een ieder genoot. Ook nu wist mevrouw 
Beekhuis door middel van eenvoudige ver
halen groote waarheden ,,thuis" te brengen. 
Aandachtig luisterden de aanwez.igen naar 
de gloedvolle getuigenissen van enkele mak
kers en officieren. Op zijn eigen voortref
felijke manier, heeft Kolonel Beekhuis, ver
taald door Brigadier Hiorth, het oude Evan
gelie doen ,,levE:n" en wij mochten ons 
verheugen over zes zielen, die tot den Reiland 
kwamen. 

Y. 

Heit eerst sprak de heer Raa;", die onmid
dellijk de vraag in ons midden legde: ,,Wat 
verlangen wij op Hemelvaartsdag?" da~rop 
antwoordend met bet tekstwocrd: ,,Waar uw 
schat is, daar zal ook uw hart zijn". In zijn 
boeiende toespraak stelde spreker de waarde 
der hemelsche schatten scherp tegenover die 
der vergankelijke aardsche dingen, zijn pre
diking toelichtend met voorbeelden uit het 
eigen leven. Ontroerend en veelzeggend was 
hetgeen hij vertelde over het laatste woord 
van een vriend, een week t~voren opgeroe
pen tot hoogeren Dienst. ,,Doe het dak nu 
maar weft', was dit geweest - alle beleitsel 
weg, opdat de ziel kon opvaren tot haren 
God. Dit in toepassing brengend op de be
letselen vaak in den Christen aanwezig tO't 
volkomen groei, was sprekers laatste woord 
een oproep alles los te laten en met rein
heid van handen en zuiverheid van hart tot 
God te gaan. 

Daarop volgde na het mooie lied : ,,Zijt 
gij reeds gereinigd door des Heilands 
kracht'' , een persoonlijk getuigenis van 
broeder Klarenbeek. Deze legde den nadruk 
op het ,,vrijmoediglijk toegaan tot den troon 
de genade" om de hemelsche schatten deel
achtig te worden. Jezus Christus als ,,Pleit
bezorger" bij den Vader, werd in het midden 
gesteld, de deur des hemels wijd geoperu:l. 

De climax in de boodschap va.n dezen 
morgen werd bereikt met het woord van Ko
lonel Beekhuis als laatste spreker. ,,Bedenkt 
de dingen die Boven zijn'', was zijn tekst. 
Voortbouwend. op het fundament door de 
beide vorige sprekers gelegd, zette onze lei-

De aandachtig luisterende schare ! 

KoloneL Beekhuis spreekt de sc':.are toe. 

der uiteen welke <le schatten zijn, die in den 
hemel waarde hebben o.m. reinheid, getrouw
heid, enz. Hoe deze te bezitten, hoe tot God 
te naderen door Christus werd door den 
kolonel duiidelijk ·verklaard. Met gespannen 
aandacht werd geluisterd en dat er niet enkel 
een luisterend oor, doch cok een luisterend 
hart was - zie, dat was de ,,sfeer" dien 
morgen, de wijding, die niet in woorden is 
weer te geven. Het was ons goed daar op 
die mooie plek onder de oude boomen van 
Tjioemboeloeit ! Er was de onmiskenbare 
leiding Gods, die uitkwam in alles, ock in 
het korte woo.rd van mevrouw Kolonel Beek
huis over de heerlijkheid in de natuur en 
in het menschelijk leven, en bet dankgebed 
door mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel. 

De Demonstratie. 
Dit was de laatste samenkomst van dezen 

mooien morgen. De mer:schen waren allen 
gebleven, na zich verkwikt te hebben bij de 
goed v .rzorgde en prettig bediende cantine 
en zaten vol verwachting neer. Hoewel 
muziek, zang en vcordracht de hoofdschotel 
waren, was toch het krachtige woord van 
onzen leider ook nu een bezieling. Over de 
demonstratie zelf, .hopen wij in een volgend 
nummer meer te zeggen, in verband met de 
grcote uitvoering in het I.E.V.-gebouw. Wij 
volstaan met het noemen van de knotsoefe-

( vervolg onderaan). 

De Chef-Secretaris en Mevrouw ---------------·----

LT. · KOLONEL .RIDSDEL 
IN TEGAL EN CHERIBON. 

In het eenvoudige zaaltje in Tegal was een 
klein altaar van houtblokken opgetrokken, 
wat de plechtigheid va.n dezen dienst ken
merkte. Toen Zaterdagavond om 7 uur Lt. 
Kolonel Ridsdel de samenkomst begon, was 
de zaal aardig vol. Er werd hartelijk ge
z:ongen en vrijwillig gebeden en getuigd. Een 
zangkoor gaf enkele liederen ten beste en 
daarna las mevrouw Ridsdel ons uit den 
Bijbel ,,De offerande van Izak" voor. Hierna 
werd een ieder in de gelegenheid gesteld 
zijn gave te brengen op het altaar des 
Heeren. Het was een treffend gezicht den 
een na den antler zijn eigen, zelfverlooche
nings-gave te zien brengen voor ihet werk 
des Heeren. Onze aandacht werd voorts be
paald bij Gods W oord : Gehoorzaamheid van 
Abraham aan Gods wil. De grootste gave 
Hem gebracht, is die van een aan Zijn wil 
onderworpen leven, bet al Hem gewijd. Met 
dankgebed werd deze bijeenkomst gesloten. 

Den volgenden morgen zou er een Op
drachtsdienst plaatsvinden van 9 kinderen. 
Ook nu weer was de zaal goed bezet. Me
vrouw Ridsdel vertelde ons van den Helland, 
Die Zelf het schoone voorbeeld gegeven heeft 
en zeide : ,,Laat de kinderkens tot Mij komen, 
en verhindert ze niet". Het was een stil 
gewijd oogenblik, waarin deze jonge levens 
in het gebed tat God gebracht werden. Moge 
Hij ze helpen en tot Leidsmari zijn ! De Chef
Secretaris behandelde daarna Gods W oord, 
en drong er bij ons allen op aan om toch 
vooral ons persoonlijk geestelijk leven 
telkens weer te onderzoeken en te beproe
ven, of Christus steeds in ons is, opdat wij 
niet verwerpelijk zouden zijn. Moge deze 
ernstige boodsdhap ons allen helpen te 
waken voor ons persoonlijk heil. We danken 
God voor dez:en gezegenden tijd. 

Des avonds om 7 uur was de Altaardienst 
in Cheribon. Al de makkers waren voor deze 
bijzondere gelegenheid opgekomen. De korps
officieren hadden het zaaltje aardig versierd 

en in het mi<lden een altaar van groote 
zware steenen aangebracht. Dit gaf aan alles 
een gewijde sterruning en toen met het 
eerste lied begonnen werd, voelden we reeds 
de tegenwoord~giheid des Heeren. Mevrouw 
Lt. Kolonel Ri,dsdel sprak tot ons over de 
arme weduwe, die haar penningske in het 
Huis des Heeren ten offer bracht. Terwijl 
enkele officieren een lied zongen, brachten 
de makkers hun .gaven op het altaar. Ook 
hier was dit een mooie plechtigheid. De 
zegen Gods werd gevraagd over dez~ offe
rande. Hierna werd onze aandacht gevraagd 
voor een zaak van groot gewicht. De Kolonel 
ste1de ons voor de keuze tusschen het goede 
en het kwade, het dienen van God of de 
zt.nde. Dringend werd gepleit om toah hart 
en leven op Gods altaar te leggen, zoodat 
ons zondig hart, door Hem geheiligd, Zijn 
grooten Naam eeren mag. Wij prijzen God 
voor de 6 mannen en vrouwen, die <lien 
avond den Reiland zochten. E. L. 

(ver.volg van pag. 5). 

Hierna kregen de Brigadiers gelegenheid 
hun gevoelens te uilen. Beiden dankten voor 
al de belangstelling, die zij hebben mogen 
ondervinden en tot slot spoorde de Brigadier 
allen nog aan, om in den arbeid te vol
harden. 

Nadat den vertrekkenden het ,,God zij met 
U tot ons wederzien" was toegezongen, werd 
deze bijeenkomst met gebed gesloten. 

Pelangi. 

nir.g en de ,,Legertrom'', die 1:.eide een warm 
applaus mochten oogsten. 

Was het wonder, <lat na dezen gezegenden 
morgen, met een dankbaar hart wcrd gezon
gen : Ik buig mij voor de macht der lief de? 
Het was meer dan een lied, bet was een bui
gen van de ziel, waarin ecn belofte lag voor 
de toekomst. Wij waren ,,op den berg'' 
gcweest met Christus ! B. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Benoemd tot lid der Orde : 

LANGDURIGE, TROUWE DIENST : 
Mevrouw Brigadier H. Brandt. 
Majoor C. C. Koning. 
Adjudant M. Maatita. 

Bevorderingen. 

Tot Kapitein : 
Luitenant J. van Erven. 

" 

A. Kreikamp. 
-L. Meijer. 
J. F. Nelwan. 

Aanstellingen. 

Majoor I. Andersson naar Jongenshuis Ban-
dcer:g. 

Majoor M. K. Berge naar Rusthuis Garoet. 
Adjudant A. Weers naar Kinderhuis Blitar. 
Kapitein R. Misatia naar Bomba. 
Kapiitein R. Tororante naar Koelawi. 
Luitenant B. Bambaroe naar Koelawi. 
Luitenant P. Pakoe naar Sibelaja. 

A. C. BEEKHUIS. 

Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 20 Mei 1939. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant en mevr. Beekhuis. 

1 Juni Congres Soerabaja, 7 uur n.m. 
Openbare samenkomst-Loge. 

2 iBlitar. 
4 Soerabaja- Jongeliedendag. 

11 Soekamiskin. 

De Chcf-Secretaris en mevr. Ridsdcl. 

1 Juni Soerabaja, (met den Terr. 
Kommandanit. 

Brigadier Hiorth. 

4 J uni Bandoeng II ; 11 - Magelang ; 
18 - Semarang ; 25 - Tegal en 
Cheri hon. 

Adjudant Palstra. 

1 Juni Soerabaja * ; 2 - Blitar * ; 4* en 
7 - Soerabaja; 11 - Toeren; 
12 - Toempang ; 14 - 18 - 20 
Soerabaja; 21 - Lawang; 23 -
Malang II; 25 - Soerabaj III; 
26 - Bondowoso ; 27 - 28 Ba
njoewangi. 

* Met den Terr. Komrnandant. 

RADIO-UITZ ENDING EN 
~ 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N l.R.O . M. 

MORGENWIJDING 
D o n d e rd a g 22 J u n i a. s. 

11.40-12 uur. 

Mevrouw Lt. Ko/one/ Ridsdel 
spreekt over: 

., L i e de re n i n d en n a ch t" 

Radio Vereeniging Oost-Java 

.. A. R. V. 0" 
(golflengte 11 0 en 61 M} : 

20 Juni, a. s. 
11.30-12.00 uur: 

Morgenwijding: 
spreker Adjudant A. Voogt. 

Malangsche Radio Vereeniging 

(golflengte 88,5 M ) : 

22 Juni, a. s. 
19.00-19.20 uur: 

Avon d w ij ding t e v er z or gen 
door Adjudant W. F. Palstra . 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

~· ,,De liefelijkheid des Heeren onzes 
Gods, zij over ons ; en bevestig Gij 
het werk onzer handen over ons". 

Psalm 90 : 17. 

De Generaal. 
Gedurende de afgelocpen maand leed onze 

Generaal opnieuw een verlies, nl., in het 
heer:gaan van Lt. Commissioner Henry 
Bower, de Territoriaal Kom.mandant van 
Finland. 

Begrijpelijkerwijs heeft ook deze slag haar 
zeer getrcffen en wij bidden den Heer, of 
Hij wil sterken en helpen. Gelukkig zijn de 
laatste berichten over den gezondheidstoe
stand van den Chef van den Staf bevredi
gend; dit is een bemoediging, temeer daar 
het noodzakelijk is voor de Generaal om 
spoedig een bezoek te brengen aan Amerika. 

We lezen in de Internationale ,,War Cry", 
dat er grootsche voorbereidingen worden 
gemaakt voor het vaarwel van de Generaal. 
Moge God haar zegenen en tot zegen stellen 
gedurende de maanden, dat zij ons nog zal 
aanvoeren ! 

De Territori.aal Kommandant. 
De afgeloopen maand is buitengewoon druk 

geweest voor or:zen Kommandant en heeft 
veel gevraagd van zijn krachten. In Sema
rang vond onder zijn leiding een Gezins
bond-Rally plaats en dadelijk daarna reisde 
de Kolonel naar Sumatra's Oostkust in 
verband met het vijfentwintig-jarig bestaan 
van de Leprozerie ,,Poeloe si Tjanang". 

Een uitvoerig rapport over de feestelijke 
herdenking hiervan, vindt men elders in dit 
nummer, De Kolonel leidde voorts in Medan 
een openbare samenkomst en Officiers
samenkomst. 

De Hooge Raad. 
In Augustus zal de Hooge Raad van het 

Leger des Heils te Londen bijeen komen, 
om een nieuwen Generaal te kiezen, daar 
Generaal Evangeline Booth dit jaar als wo

danig aftreedt. 
Voor deze belangrijke gebeurtenis voor de 

toekomst onzer Organisatie, vragen wij de 
voorbede van alle heilssoldaten en Chris
tenen. 

Congres te Bandoeng. 
Terwijl deze aanteekeningen geschreven 

worden is het congres in vollen gang. De 
eerste Officierssamenkomst was een ure van 
bezieling. De Landdag op Tjioemboeloeit 
was zeer geslaagd ; wij ontmoetten er vele 
trouwe Legervrienden. 

Dit is het eerste Congres in Ned.-Indie, dat 
geleid werd d-0-0r Kolor:el en mevr. Beekhuis. 
De Kolonel heeft zijn vreugde uitgesprcken 
over hetgeen hij reeds gezien heeft van 
onzen arbeid hier te lande. 

I 
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Onnoodig te zeggen, dat zijn woorden een 
bemoediging en bezieling zijn voor alle of
ficieren, die het Ccr:gres bijwonen. 

De Zelfverloochenings-.A.anvrage. 
Met dankcaarheid melden wij, dat ver

schillende korpsen en inrichtingen reeds hun 
doelwit hebben bereikt, n.l., Bandoer:g I, 
Bandoeng II, Ambarawa, Tegal, Siantar. 
Padang, Mil. Tehuis Soerabaia, Semaroeng, 
Boegangan, Kalawara-Kolonie, Kasijan, Ma
gelang II, Avondzon Garoet. 

De Altaardiensten waren overal zeer ge
zegend ; allen, die deze diensten bijwoonden, 
was het een vreugde iets af te staan voor 
het werk des Heeren. 

De Moedersdag. 
De samenkomsten op Moedersdag waren 

goed bezccht in de verschiller:de posten. Ook 
in de gevangenissen ging deze dag niet 
onopgemerkt voorbij. Het beste was, dat 
mannen en vrouwen zich toewijdden aan 
den Heer, voor het eerst of bij vernieuwing. 

Legernieuws. 
Tot onze vreugde is Brigadier Stewart, 

hoewel nog niet geheel aangesterkt, in z-0-0-
verre hersteld, dat zij gedurende de morgen
uren haar arl:eid op het Hoofdkwartier heeft 
kunnen hervatten. 

Verschiller:de officieren staan op de zieken
lijst. Kapiteine Taat ligt nog in het zieken
huis en heeft pas haar tweede operatie 
moeten ondergaan. 

Mevr. Adjudant .Jansen heeft zich ook 
moeten onderwerpen aan een operatie. 

Mevr. Majoor Nyheim, mevr. Adjudant 
Palstra en Adjudant Lippe zijn minder goed. 

Laten we onze zieke makkers in het gebed 
gedenken. 

Moge de Heer hen spoedig doen herstellen ! 
Majoor en mevrouw Uijlings zullen in deze 

maand de ,,Long Service Order" ontvangen. 
We feliciteeren hen beiden en spreken de 
hoop uit, dat zij nog lang gespaard mogen 
blijven voor den Heilsstrijd. Ook Adjudant 
M:latita ontving de Long Service Order. 
W elgelukgewenscht, Adjudant ! 

Brigadier en mevr. Rosenlund en Kapi
teine Lohne hebben de reis niaar Europa 
aanvaard en evenzoo de Adjudants Muskee 
en Kapiteine Gringhuis. 

Adjudant Muskee kreeg juist voor zijn 
vertrek een aanval van influenza, <loch was 
gelukkig toch in staat op tijd aan boord te 
gaan. 

Uitzending der Kadetten. 
Het zal onzen lezers genoegen doen te 

vernemen, dat deze Uitzending is vastgesteld 
D.V. op Maandag 17 Juli. In een volgend 
nummer hopen wij hierover meer bijzonder
heden te geven. 

EERS'IE LUSTRUM VAN DEN GEZINSBOND VAN KORPS MALANG 1. 

ON DER 

LEIDING 

VAN 

MEVROUW 

Lt. Kolonel 

RID SDEL. 

17 April vierde de gezinsbon:d van Malang 1 haar vijfjarig bestaan. De feestvreugde 
werd zeer verhoogd door het :f.ieit dat mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel, de Terr. Gezins
bond Secretaresse, de le~ding in handen had. 

Het was een vreugdevolle en zeer gezegende avond. Alle aanwezigen, en dat waren 
er heel wai, de zaal was meer dan vol, hebben genoiten van de recitaties en toespraken 
die gehouden werden. 

Velen getuigden, dat zij door middel van den gezinsbond bekeerd werden en den 
Reiland l:efkregen, waardoor alles zoo veranderde in hun leven. Het woord van 
mevrouw Ridsdel was rijk aan lessen en bracht zegen tot alle harten. 

Zr. van Ham en de dames die den bond mede oprichtten, brachten Gode allen dank. 
Zij mogen zeer ;z:eker terugblikken, met dankbaarheid en vreugde in het hart, op een 
periode van zegen;rijken en vruchtbaren arbeid. 

Nog zij vcrmeld, dat aan het slot van de feestelijke meeting zes 
geboekt konden worden. Aan God de eer ! 

nieuwe leden 
Agla. 
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Nieuws van oude bekenden. 
Majoor Taylor, vroeger Algemeen-Secre

taris van Ned-Indie, is met mevrouw Taylor 
en de kinderen uit Zuid-Afrika in Engeland 
aangekomen teneinde Europeesch verlof te 
genieten. Daarna zal de Majoor elders een 
aanstelling aanvaarden. Majoor en mevrouw 
Pearce zijn naar Zuid-Afrika vertrokken, 
waar de Majoor de door het vertrek van 
Majoor Taylor opengevallen plaats van 
Financieel-Secretaris zal innemen. 

Het werk, wat hier door onze vrienden 
voor den Meester is verricht, is nog niet 
vergeten. Moge 's Heeren rijkste zegen op 
hen rusten ! 

Een nieuw Tijdschrift. 
Het doet ons genoegen te melden, dat de 

Kom.mandant besloten heeft tot de uitgave 
van een Tweemaandelijksch Tijdsch1ift voor 
Maleisch sprekende officieren, dat den naam 
zal dragen van ,,Pedoman Opsir". Op 1 Juli 
hcpen wij met het eerste nummer gereed 
te zijn. Behalve onze leiders, zullen ook 
verschillende officieren met ervaring van het 
inheemsohe werk, zich in dit Blad richten 
tot hun kameraden over or:derwerpen hun 
arbeid betreffende. Wij vertrouwen, dat dit 
Tijdschrift ons werk in ieder opzicht ten 
goede zal komen. 

Gelu.kwenschen. 
Wij feliciteeren de vier Luitenants, die 

door den Kommandant tot een hoogeren 
rang bevorderd zijn, van harte met dit blijk 
van vertrouwen van hun leiders. Moge het 
hun een aansporing zijn tot nog intensiever 
arbeid voor hun Meester. 

BEL A NG R IJK 
Op MAANDAG 17 JULI 

zal de 

UITZENDING DER KADETTEN 
plaatshebben 

in de Congreszaal te Bandoeug 

geleid door den 
TERRITORIAAL KOMMANDANT 

Zie ~it naar verdere bijzonder
heden in een volgend nummer I 

Nederland. 
Op 15 Mei zou Amsterdam D.V. de uitzen

ding der Kadetten plaatshebben. Dit is altijd 
een grootsche gebeurtenis, waarvoor elk jaar 
opnieuw veel belangstelling is. Ook onze 
leiders en de officieren van Ned.-IrHlie heb
ben veel belang bij deze uitzending, aange
zien dit ook beteekent: versterking voor 
Groot-Nederland! Vol verwachting zien wij 
uit naar de nieuwe groep officieren, die 
gereed gemaakt wordt voor vertrek naar het 
zendingsveld. 

Op Paaschmorgen werd op den darn te 
Amsterdam een Liturgische dienst gehouden, 
wa.arbij ruirn 10.000 menschen van velerlei 
kerken en gemeenschappen tegenwoordig 
waren. Tezamen werd de Geloofsbelijdenis 
afgelegd en het Onze Vader gebeden, terwijl 
lofliederen werden gezongen. 

MOEDERSDAG IN SOEKAMISKIN 
onder lciding van den 
CHEF-SECRETARIS. 

Op Zondag 14 Mei vierden wij onzen 
Moedersdag met de vrienden van Soeka
miskin. De Kolonel vergezeld van de Ban
doengsche Reclasseeringsbrigade, was teza
men met de mannen in de mooie kapel der 
strafgevangenis en het uur, dat wij tezamen 
daar doorbrachten, zal niet licht vergeten 
worden. Er werd echt hartelijk gezongen en 
met gr-0-0te aandacht werd geluisterd naar 
de boodschap van den Kolonel De herin
nering aan moeder, heeft vele harten ont
roerd. 

Het bijbelbeeld van het ,,gekrookte riet, 
dat door God niet verbroken zal worden" 
werd als onderwerp door den Kolonel be
handeld en diepe indruk werd door het 
gesprokene gewekt, zoodat vier personen 
kwamen om God te zoeken. 

Geregeld worden aan deze plaats Leger
samenkomsten gehouden door reeds ge
noemde Brigade. Het zijn echte heilssamen
komsten, die door de ingezetenen zeer ge
waardeerd worden, wat zij toonen in 3e 
aandacht, waarmee zij luisteren en de har
telijke wijze. waarop zij meezingen. 
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M OUNT Everest! Alleen het noemen 
van den naam van den hoogsten 

bergtop ter wereld, is al voldoende om een 
echt padvinders-hart sneller te doen klop
pen. Op den Everest zijn blijken gegeven 
van den grootsten moed en durf, waarvan 
de geschiedenis ooit melding heeft gemaakt. 
Slechts enkelen kunnen er zich op beroe
men Mount Everest te hebben beklommen 
en een van die is Dr. Howard Somervell. 
Over hem en zijn meest wonderbare avon
tuur gaan wij aan onze jonge lezers iets 
vertellen. 

* * * 

11 

PAD-

VINDERS 
BELDEN 

11 

In zijn jongensjaren was hij bekend met 
vele van de klippen, rotsen en holen in het 
Engelsche merengebied, waar hij geboren 
was. Toen hij ouder werd, beproefde hij 
zijn kracht bij het beklimmen der Alpen 
en andere bergtoppen in Europa, totdat hij 
een goeden naam als bergbeklimmer had 
verworven. 

Somervell was echter geen beroepskllin
mer. Als jonge man doorliep hij de univer
siteit te Cambridge, daarna studeerde hij 
voor dokter in de medkijnen in het univer
siteits-ziekenhuis te Londen. Hier behaalde 
hij zijn graad als dokter in de geneeskunde 
en als chirurg. In den grooten oorlog <lien.de 
hij in Frankrijk als militair-arts. 

BOB EEN BEILIMIEB VAN ,,MOUNT EVEREST'' 
ZENDELINO WEDD! 

aan deel te nemen. Hij werd hiertoe voor 
eenigen tijd vrijgemaakt van zijn verant
woordelijke taak in het zieken!huis en 
spoedig was hij met zijn dappere tochtge
nooten op weg door ontzettende sneeuw
stormen, ruwe 'Snerpende win.den en langs 
gevaarlijke 'diepten, zooals menschen nog 
nimmer hadden meegemaakt. Het scheen 
alsof deze expeditie niets dan tegenslag ont
moette, <loch ondanks dat ging het ihooger 
en hooger, totdat Dr. Somervell en Kolonel 
Norton een hoogte van 28.000 voet bereikt 
hadden. Hier rnoest eerstgenoemde het op
geven, omdat hij een zeer pijnlijke keel had 
en men voor zulk een tocht absoluut ,,fit" 
mo et zijn. Norton kl.om nog 100 voet hooger, 
doch moest daarna terugkeeren. Mallory en 
Irvine, de twee anderen, die aan de expe
ditie deelnamen, gingen verder ofti te pogen 
den top te bereiken, doch van hen heeft 
men nooit meer iets gehoord. 

Van de ijsvelden van den Mount Everest, 
die ondanks hun gevaar toch immer schenen 
te lokken, kwam Dr. Sommervell weer terug 
in de verzengende vlakten van Travancore 
en nam ihij zijn arbeid als zendingsarts in 
Neyyoor weer op. Van iheinde en ver kwa
men de menschen om door hem geholpen 
te worden. Sommigen leden aan de meest 
vreeselijke ziekten. Gedurende een cholera 
epidemie, waarbij honderden stierven, reisde 
Dr. Somervell in zijn auto van dorp tot 
dorp, luid roepend : ,,Heerschi de cholera 
ook hier ?". Uit hun hutten kropen dan de 
zieken en dank zij de hulp hun gegeven, 
mochten velen weer genezen. 

Op de Universiteit te Cambridge kwam 
de jonge Somervell voor het eerst in con
tact met werkelijk bekeerde jonge mannen 
en leerde hij zelf Christus kennen als zijn 
persoonlijken Vriend. ,,Bekeering", heeft Dr. 
Somervell eens gezegd, ,,is niet een goed
koop toegangsbewijs voor den hemel noch 
een brandassurantie tegen de hel, maar het 
begin van een wonderbaar leven vol van 
avonturen". 

Avonturen ! J a, die kwamen spoedig 
genoeg op zijn weg. In 1922 werd de eerste 
poging gedaan om den reus van het Hima
laya-gebergte te beklimmen. Bij het clubje 
~tgezoohte mannen, dat aan deze expeditie, 

welke onder leiding stond van Brigadier
Generaal Bruce, deelnam, behoorde ook Dr. 
Somervell. 

Eerste expeditie. 

De basis van Mount Everest is 2000 voet 
hooger als de Mont Blanc, Europa's hoogsten 
top. De een na den ander der mannen, die 
aan deze expeditie deelnamen, moest uit
vallen, totdat tenslotte alleen Norton, Mal
lory en Somervell het hoogste punt bereik
ten, dat ooit door eenig mensch bereikt was : 
27.000 voet; dit was echter nog 2000 voet be
neden den top. In de beschrijving van den 
tocht ,staat o.a. : ,,Elke stap ikostte zulk een 
inspanning, dat het zeer duidelijk was, dat 
zij den top niet zouden bereiken. Daarom 
besloten zij terug te keeren en doodmoe, 
versmac:htend van dorst, strompelden zij 
terug naar hun tochtgenooten, die beneden 
op hen wachtten". 

Voordat Dr. Somervell Britsch-Indie ver
liet, besloot hij eerst hier en daar nog wat 

JONGELIEDENDAG TE SOERABAJA 
OP ZONDAG 4 JUN I a. s. 

Onder leiding van KCLONEL EN MEVROUW BEEKHUIS 

Zie verder plaatselijke aankondigingen. 
Laten alle jonge menschen van Soerabaja reeds nu hun plannen maken. 

VAN HET JEUGDFRONT. 
De J. L. Week is over geheel Indie blijkens de ingekomen rapporten met goed gevolg 

gehouden. Daardoor zijn niet alleen nieuwe kinderen gewonnen, maar ook stelden 
de bijzondere samenkomsten, die gehouden werden, onze eigen jeugd in staat om 
eraan deel te nemen. W eliswaar kan niet alles wat er die week gedaan is om de jeugd 
voor Christus te winnen, in statistiek omgezet worden, doch de volgende cijfers hebben 
toch hun eigen waarde voor hen, die belangstellen in het jeugdwerk, en wij danken 
God voor Zijn zegen, welke op milde wijze ervaren is. 

Gedurende de Jeugdweek werden: 
bereikt in bijzondere samenkomsten voor de jeugd 18289 kinderen 
tot Christus gebracht op eigen verzoek 303 ,, 
tot Jong Soldaat ingezegend 64 ,, 
Jong Soldaten tot Soldaat ingezegend 17 
gewonnen voor Aspirant-Korpskadetschap 81 
gewonnen voor Kandidaatschap 26 

" 
" 
" 

" 
" 

Padvindersafdeelingen 
Zondagsscholen 
Toortsdragers-beweging 

66 
573 

39 

" 

Er is juist bericht van Ambon, dat zich met Paschen een aantal Zielenwinnaars 
hebben gewijd. Kalawara Kolonie hoopt met Pinksteren 35 Toortsdragers te installeeren, 
a1s Groep No. 4 van Ned.-Indie. 

Voor den komenden cursus der korpskadetten ontvingen wij uit de Midden-Celebes 
Divisie een groot aantal aanvragen, en wij zien er ook nog tegemoet van de andere 
Divisies. Zend s.v.p. tijdig in, zoodat allen kunnen beginnen op 1 Juli a.s. 

De reeks van J. L. Dagen dit jaar begint op Zondag 4 Juni te Soerabaja, en wordt 
D.V. geleid door Kolonel Beekhuis. Op de andere plaatsen zul~en ze iets later in het 
jaar gehouden worden. 

Bij het nazien van korpskadettenwerk, waarin Majoor Both ons met zooveel liefde 
en bekwaamheid heeft geholpen, kwamen wij ook schriftelijk werk tegen van K. K. 
Kasminem, de dochter van Adjudants Sariman, die pas is· overleden. Zooiets stemt ons 
eenerzijds dan wel droef, maar aan den anderen kant verheugden wij ons erover, <lat 
een uit onze rij door God is verkoren tot Hoogeren Dienst. Wij denken ook aan twee 
andere Korpskadetten, die na een dapperen strijd het zwaard mochten neerleggen om 
de kroon te ontvangen, en wel K. K. Stans Queysen van Malang e1,1 K. K. Bawon van 
de kolonie Boegangan te Semarang. Zij gingen v66r ; wij volgen. Tot weerziens ! 

Majoor Karrenbeld vertelde ons van een mooi werk, dat reeds gedurende eenigen tijd 
gedaan wordt onder de kleuters op Djati Petamboeran, in Batavia. Nu beschikken de 
officieren over wat meer ruimte, en is de kindersamenkomst, die elken Zondag gehouden 
werd, uitgedijd tot een huisco.mpagnie van een veertig kinderen ; Kapiteine Wilders 
sprak opgetogen over de kansen, die zij heeft om de kinderen te winnen voor Jezus. 

Ook Malang heeft een uitbreiding; en houdt een huiscompagnie in Glintoeng. Heerlijk, 
makkers, grijpt uw kansen aan ; jonge heilssoldaten helpt mee om de blijde boodschap 
re brengen waar nog. niets gedaan wordt om de kinderen te vertellen van den grooten 
Kinderv:iend. 

M. M. BROUWER, Adjudante. 

van de schoonheid van het land te zien. 
Drie weken, voordat de boot vertrok, die 
hem naar huis zou brengen, bezochi hij 
een groot hospitaal in Neyyoor, Travancore. 
Hier zag hij 300 . patienten, die dagelij.kis 
geholpen moesten worden en slechts een 
dokter om deze geweldige taak te verrichten 
en deze man was daarbij in zeer over
spannen toestand. 

Dadelijk kwam de gedachte bij hem op : 
Wat kan ik anders doen dan mijn diensten 
aanbieden ? De eene operatie verrichtte hij 
na de andere en toen het tot hem doordrong, 
dat de nood bijna niet te lenigen was, voelde 
hij niet weg te kunnen gaan. 

Hij had prachtige vooruitzichten in Enge
land, heel veel, dat zijn hart trok naar zijn 
va~erland. Niet het minst waren dit de 
groote concerten, welke hij gaarne bezocht, 
o.rndat hij een hartstochtelijk liefhebber van 
muziek was. Doch - hier lag het groote 
avontuur, het ·groote gebeuren in zijn leven, 
waarvan zijn bekeering het begin geweest 
was : God vroeg hem zijn gansche leven te 
st'ellen in Zijn dienst en wel voor Zijn 
meest behoeftige kinderen. 

Tweede expeditie. 
In 1924 werd het plan gevormd voor een 

tweede expeditie naar Mount Everest en 
wederom werd Dr. Somervell gevraagd hier-

De spannende geschiedenis van 
Dr. T. Howard Sommervell's 
grootste avontuur. 

SOERABAJA II. 
Zondag 7 Mei was voor de Chineesche 

makkers van ons korps een dag van groote 
overwinning. Onder leiding van Kapitein 
Boschma werd 's avonds de Altaardienst 
gehouden. Alle makkers en vrienden waren 
cpgekomen, zoodat geen plaats onberet bleef. 
Een altaar was opgesteld als symbolisch 
teeken voor dezen dag. Achter dit altaar 
stond 'het kruis opgesteld, heenwijzend naar 
het grootste van alle offers, welke ooit ge
bracht zijn. 

De Kapitein las uit den bijbel aan ons 
voor, we]ke offers Gode welbehagelijk zijn, 
waarna mevr. Kapitein Boschma een lied 
zong over -0vergave. Onder het zingen van 
dit lied kwamen de Chineesche vrouwen 
haar gave op het altaar brengen, daarna de 
marunen ; het was een heilig oogenblik. De 
korps-sergeant-majoor vertelde daarna, hoe 
God hem de overwinning in zijn leven ge
schonken had. Na samenzang sprak de Kapi
tein over het woord : ,,Mijn zoon, geef Mij 
uw hart." Het was Gods Geest, Die op zulk 
een duidelijke wijze sprak, dat twaalf per
sonen neerknielden aan de zondaarsbank. 
Ons korps gaat voorwaarts met het motto : 
Zielen voor den Heer ! 

Ngindo Lera Sigi. 

Zoo ar beidde deze stoere berg,beklimmer, 
wiens hart trok naar de eeuwige sneeuw, 
dag aan dag in de snikheete zalen van zijn 
ziekenhuis. Hij vertelt zelf het geheim van 
de vreugde, die hij vond in <lit Werk. ,,Chris
tus, zeide hij, ,,heeft den sleutel voor elk 
slot. S:~echts Hij kan den mensch een open
baring geven van God, die hem helpen kan 
en leiden tot geluk en vreugde. God allleen 
kan den mensch de kracht geven de zonde 
te overwinnen. Allen hebben wij persoonlijk 
te beslissen, hoe wij op Zijn roepstem zullen 
antwoorden. En - komt ons leven niet het 
best tot zijn recht, daar waar de nood het 
grootst is ? Is onze dienst niet het meest 
noodig op de plaatsen, waar duisternis en 
ellende het diepst zijn en de uitweg het 
minst zichtbaar ?" 

Door zijn leven van opoffering en toewij
ding heeft Dr. Somervell het antwoord op 
zijn eigen vraag gegeven. Wat doen wij met 
ons leven, jonge menschen ? 

GOED NIEUWS VAN AMBON. 

Gezien den verren afstand kwamen eerst 
nu de berichten uit dezen post binnen be
treffende de Goeden Vrijdag- en, Paasoh
samenkomsten, die wij echter toch nog 
graag een plaatsje willen geven. 

In eerstgenoemde bijeenkomst werden 
door verschillende sprekers een der zeven 
kruiswoorden behandeld. Diepe indruk werd 
in de zaal gewekt, door de toewijding en 
ernst, waa:rimee de boodschap werd gebracht. 
In de uitnoodiging knielden twee personen. 
neer aan 's kruises voet om vergeving te· 
zoeken. 
c Brigadier Laois had de leiding van de 

Paaschsamenkomsten, 's morgens ii.n het 
Hollandsch en des avonds in het Maleisch. 
V urige getuigenissen werden gegeven en de· 
boodschap door den Brigadier gebracht, heeft 
ons diep getroffen. Het was een zegenrijke 
dag, die ons bemoedigd en versterikt iheeft. 

Op den tweeden Paaschdag had des a:vonds 
de inzegening plaats van Plaatselijk officie
ren, !eden van den Zielenwinnaarsbond, 
Heilssoldaten en Jong soldaten. Na de inze
gening werd aan sommigen de gelegenheid 
geschonken om te getuigen en wij allen. 
werden hierdoor gezegend. Door de Evan~ 
gelie-prediking werd er nog eens op aange
drongen het beste deel in Christus te aan
vaarden. 

I d 04' > • .,,,, ,_,., ... "''' .,.,, --""J' .,.,. ... .,,.. 
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Op Zondag 18 Juni zal van 5.30 - 6.30 uur n. m. een 
Leger des Heils~samenkomst warden uitgezonden over de 
P. M. Y.-Archipelzenders, op een golflengte van 58.31 m. 

Deze bijeenkomst zal geleid warden door den Territoriaal 
Kommandant, Kolbnel A. C. Beekhuis. Het officieren-zangkoor 
zal wederom medewerking verleenen. 
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