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DHAA61f IELKANDIEH.S LA STIEN 
,,Onze Taak in deze Dagen in Verband met 

moreele en geestelijke Herbewapeningtt 

Uit de Radio-rede van H. M. Koningin Wilhelmina. 

~ ~ 
I' 

,,Waar de gedachte der geestelijke en moreele herbewapening in het 
middelpunt der belangstelling is komen te staan, en Mij gebleken is, dat er 
nog veel versohil van meening bestaat omtrent haar toepassing, wil Ik 
trachte~, U nader toe te lichten, hoe Ik haar zie. 

De innerlijke vernieuwing, die de oproeping van October vooropstelde, 
noopt ons tot een geheel nieurwe instelling ten opziohte van alle nooden van 
den tijd, een zich daarvoor inzetten, in eigen kring, en als volk in zijn 
geheel. 

Met vreugde heb Ik de bereidwilligheid begroet van zoo velen, zoowel 
hier als in Nederland onder de keerkringen, om aan deze geestelijke en 
zedelijke krachtsinspanning deel te nemen. De stroom van persoonlijke hetui
gingen van instemming, die Ik mocht ontvangen, zoowel als de gemeen
schappelijke adressen, geven blijk van den ernstigen wil, als mensch en als 
kring, er de schouders onder te zetten. 

Wil die krachtsinspanning de sterke hefboom rworden, die ans volk 
opheft boven zichzelf uit, boven de onderlinge verdeeldheid en den druk van 
den tijd, dan moet zij omgezet warden in de levenshouding van ,,draagt 
elkanders lasten" in de geheele samenleving. 

Laten wij in <lit ernstig tijdsgewricht werkelijk eerlijk zijn tegen onszelf 
en ook als volk, en de oogen niet sluiten voor onze tekortkomingen en feilen 
als mensch en als gemeenschap. De verdeeldheid en voortschrijdende 
splitsing en versnippering, die ons in het dagelijlksche leven tegemoet treden, 
met de daarmede gepaard gaande verivreemding onderling, zijn slechte 
heelmeesters voor de krankheden van onzen tijd. Waar juist nu het verlangen 
naar samenwerking en het sluiten der gelederen bij talloos velen opkomt, 
en de noodzaak gevoeld wordt, elkander de hand te reiken, moct aller streven 
er in de eerste plaats op gericht zijn, elkander te begrijpen en begrepen te 

word en. 
Men geve zich rekenschap, hoe het den enkeling te moede moet zijn, 

indien de omsiandigheden nog drukk ender en benauwender zouden worden, 
en hij zich niet gedragen zoude gevoelen door de gemeenschapsgedachte." 

EEN BOODSCHAP DOOR KOLONEL A. C. BEEKHUIS. 

BLIJDSCHAP vervult ons hart te bemerken, dat er moment eel zulk 
een sterke roep wordt gehoord, opstijgende uit het gemoed van duizen
den en duizenden, om meer werkelijken en persoonlijken Godsdienst 

en een cverlangen naar een Ohristendom, hetwelk zich heerlijk manifesteert 
in het leven van alledag van alle menschen, oud of jong, rijk en arm, geleerd 
of ongeletterd en zijn vreugde vindt in het helpen en zegenen van anderen. 

Het is waar, dat er steeds duistere machten aan het werk zijn, welke 
door de wereldpers onder de menschheid haat en nijd, tweespalt en erger
nissen trachten te propageeren, machten, welke blijkbaar meer de afbraak 
dan den opbouw beoogen en zich meer verheugen over het kwade dan h<;!t 
goede, maar ik heb een gevoel, alsof de schreeuw naar God en Zijn Christus, 
naar liefde, vrede en gerechtigheid steeds sterker wordt en tenslotte alle 
andere stemnien zal overtreffen. 

Hoe verblijdend is het b.v. te bemerken, dat de oproep van Hare Majesteit, 
onze geeerbiedigde Koningin tot Moreele en Geestelijke Herbewapening, zulk 
een algemeenen bijval vmdt. Niet alleen de Europeesche samenleving in 
Ned.-Indie reageerde et- spontaan op, maar oak de inheemsche bevolking, 
welke zich bij monde van vele vooraanstaande figuren heeft aangesloten bij 
den wensch van onze vorstin, om liefde en medeleven te betoonen om ons 
heen. Dank God cvoor deze onomstootelijke heerlijke bewijzen van de werking 
van Gods Geest ! 

Ja, wij zijn vol hoop voor de menschheid, want Christus leeft en Hij is 
de Hoop der wereld ! 

Laat ons nu ook ernstig bedenken, op wel:Ke wijze deze hoop in vervulling 
kan gaan en God Zijn doel met ons kan bereiken. 

Met meer lkracht dan in jaren het geval is geweest, wordt het nu gepre
dikt: ,,Het moet beginnen bij ieder mensch afzonderlijk." Neen, de menschen 
warden niet innerlijk bevrijd van zelfzucht en hoogmoed door het voorschrift 
van een regeering of het gebod van een mensch ! In het hart van ieder mensch 
afzonderlijk moet de Heilige Geest het werk der wedergeboorte verrichten. 
Van nature zijn wij allen zondaars, vol van onszelf, afkeerig van God, niet 
bereid ons te onderwerpen aan Zijn wil, maar, dank God, de meest volkomen 
verandering kan tot stand komen in het leven van ieder mensch, zoodat 
eigenliefde plaats maakt voor naastenliefde, orndat de ziel zich ontsloten heeft 
voor de liefde Gods, geapenbaard in Christus en die liefde dringt tot mede
leven, mede-lijden en mede-dragen van elkanders lasten. 

Wanneer dat gebeurd is en men blijft in Hem, Die de Wijnstok is, worden 
de vruchten in den geest va~ liefde en opofferingsgezind.heid rijkelijk in ons 
leven gevonden. Dan komt de mensch geheel tot zijn recht, clan leeft hij in 
harmonie met zijn Maker, dan brengt hij licht in de duisternis, dan brengt 
hij anderen tot het ware leven, dan is hij gelukkig en vrij, want dan vervult 
hij de wet van Ohristus. 

DRAAGT ELKANDERS LASTEN ! 0, bedenkt: om u heen zijn reeds 
velen bezweken, heft ze op ! Anderen staan op het punt te breken of te vallen, 
draagt een deel van hun last ! Op den levensweg zijn velen van God afgewe
ken en een prooi geworden van den vijand Gods en der mensohen en over
wonnen door het kwaad. Laat ons tegenover dezulken dan zijn, wat de apostel 
beveelt in het vers voorafgaande aan dat, wat hierboven aangehaald wordt. 

,,Indien ook een mensch ovcrvallen ware door eenige misdaad. gij, die geestelijk 
zijt, breng den z0-0danige t.erecht met den gee t der zachtmoedigheid ; ziende op 
uzelven, opdat. cok gij niet verzocht wordt." Gal. 6 : 1. 

Zie, <lat is wandelen in de voetstappen van Christus, dat is het hemelsch 
Jeruzalem opbouwen, dat is uw roeping vervullen, dat is echt deelnemen aan 
den V eldtocht der Lief de, dan kan het groote doe I in vervulling gaan : 

DE WERELD VOOR CHRISTUS ! 

Verwijd, ontvlam, vervul mijn hart 
Met liefde, Godd'lijk, onbegr~nsd ! 
'k Zal dan beminnen zooals Gij , 
U volgen, Reiland, waar Gij wenscht. 
'k Breng aan Uw zijde, trouwe Heer, 
Het lang verloren schaap dan weer. 
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VOETSTAP.PEN 
Er was veel sneeuw gevallen . .. ..... . N u weet ik het. Ik heh voetstappen gezien van een mensch in 

's Nachts was het geheurd teen de menschen sliepen. En 
's morgens zagen zij het wonder : de winter was met z'n adem 
over de wereld gegaan . . . . . . . . . Een onzichtbare hand had het kleed 
geweven. het witte kleed van sneeuw. 

rouw ......... Het waren voetstappen met een kruis ...... . .. ; symhool 
van het leed, dat werd gedragen. Is de wereld eigenlijk :n.iet vol van 
zulke voetst.appen ? Zien we ze wel ? D e z e voetstappen leidden 

De lindehoomen voor m'n huis droegen geduldig hun schoonen 
last. De eiken in de oude laan stonden als reuzen met witte armen, 
en onder grauwe luchten droomde het bosch v.an een groot geheim. 

Het was nog vroeg en in de lanen stonden slechts enkele voet
stappen. 

Maar in het bosch was nog n i em a n d geweest. Het blanke 
vcetpad noodigde mij om binnen te gaan. Ik voelde de bekoring van 
het ongerepte .. . .. . .. . 

En ......... ik ging. 
Tech was ik :n.iet de eerste, want nadat ik even geloopen had zag 

ik voetstappen. Zij kwamen uit een smal laantje en giogen verder 
op het pad waar ik liep. 

.,Wie zou er nu al hier geweest zijn ?" dacht ik. 
Misschien een dienstmeisje, dat door het bosch naar haar betrek

king w.as gegaan. Doch dit kon niet, want verderop woonden geen 
menschen meer. Daar was railleen het bosch ; en nog verder was de 
grocte verkeersweg. 

Ik volgde den geheimzinnigen voetstap. 
Het was maar een klein voetje. In den hak zag ik een figuurtje. 

dat op een kruis geleek. 
Wie zou het geweest zijn ? 
Nog even filoso-feerde ik erover. Toen sloeg ik een .ander pad in 

en ging naar huis. 
Gisteren heh ik iets gehoord uit het leven v.an een vrouw. Hier 

zijn de bijzonderheden : Drie jaar geleden stierf haar man, en ver
leden week hracht zij haar eenig kind, een lieven jongen van zes 
jaar, naar het graf. 

Verleden ja..ar had hij nog gespeeld in de sneeuw. Di t jaar had 
hij o-p z'n verjaardag een sleetje gekregen en telkens had hij aan 
z'n moeder gevraagd of er nog geen sneeuw zou komen ........ . 

De sneeuw is gekomen . . . . . . . . . 's nachts, na zijn begr.afenis ........ . naar het kerkhQf. Anderen gaan naar een ziekenhuis ; naar een 

Zij heeft het kleine grafje wit gemaakt en . . . . . . . . . toegedekt ........ . zenuwinrichting; naar een gevarngenis ......... ; naar een eenzame 

plek ........ . Maar teen z'n moeder 's morgens de sneeuw zag, is zij heel 
bedraefd geworden. Zij kon. het niet meer uithouden in haar kamer 
en zij is naar het kerkhof gegaan. Zij wilde .alleen zijn en door 
niemand gezien worden en daarom ging ze, in de vroegte, d o o r 

Doen wij moeite om een voetstap te volgen ? Zoo tang te volgen, 
tot we eindelijk kornen hij een mensch, drie in leed of rouw oruzen 

troost behoeft ......... ? 

het hos ch ........ . Overgenornen. 

DE KWADE GEESTEN VAN HET GEZIN 

,,Men zegttt 
GEEF AANDACHT AAN HET ONDERST AANDE. HET IS OOK UW BELANG I 

W AAROM staan deze twee kleine woor
den onder den bijna angstverwekken

den titel van ,,Kwade geesten van het gezin"? 
Verbergen zij een slechte bedoeling onder hun 
onbeduidende letters ? 

Misschien wel. 

Abbe Allemand, die dienstknecht Gods, zoo 
ervaren in de bescherming der jeugd, zei 
tegen de jongelui, die 's avonds uitgingen : 
,,Wees wantrouwend; er is een kwade geest 
verborgen onder ieder blad van alle boomen." 

Er zijn ook woorden, waarin werkelijk een 
booze geest verborgen schijnt te zitten, zoo
veel kwaad als zij kunnen berokkenen onder 
hun onnoozele verschijning. 

Luister hoe zij, waarover wij zoo juist 
schreven, gegeeseld worden door de hand van 
een geestelijke : 

Er bestaan twee woorden, die zoo kort zijn, 
dat ze worden uitgesproken voordat het 
verstand den tijd heeft gehad ze terug te 
dringen; 

Zoo licht, dat ze vliegen van den eenen 
mond naar den anderen, zonder dat men zelfs 
weet, op welke lippen zij vertoefd hebben ; 

Zoo machtig, dat ze de kwaadsprekendheid 
rechtvaardigen, den laster waar maken, het 
meest beschroomde geweten geruststellen, 
veronderstellingen, die reputaties ten gronde 

Een 

kunnen richten en de rui:neering en de 
wanhoop van heele families kunnen veroor
zaken, doen circuleeren, zonder dat iemand 
ze kan tegenhouden ; 

Zoo kwaadaardig, dat ze de jeugd haar 
vreugden, den ouderdom zijn waardigheid en 
rust, den liefhebbenden harten hun kinder
lijk vertrouwen, en ·bijna aan allen een ge
deelte van hun geluk ontnemen ; 

Zoo bemind, dat ze toegang hebben in alle 
huizen, dat geen vergadering hen kan vool"bij 
gaan, dat men ze zelfs da,ar vindt, waar het 
zou schijnen dat hun kwaadaardigheid hen 
had moeten verjagen ; 

Zoo verstandig, dat ze het gesprek verle
vendigen, het meest botte verstand ontwik
kelen, onderwerpen van eindeloos gesprek 
leveren voor de meest zwijgzame menschen ; 

Ze zijn : ,,Men zegt." 
W anneer ,,men zegt" zich voordoet onder 

zijn waren vorm : die en die heeft ": ........ dan 
zal het onmiddellijk verworpen worden door 
ieder, die eerlijk is, en wanneer er naar 
geluisterd wordt, dan is het in het geheim, 
omdat men hem de reden zou kunnen vragen 
van zijn laster. 

rMaar waarom zou hij zich nog met zijn 
masker ,,Men zegt" moeten verbergen? 

Wie is verantwoordelijk? Wie heeft het 
eerst die doodende ontdekking gedaan? 

zacht antwoord keert de 
grimmigheid af; maar een 

den smartend woo rd doet 

toorn opnJzen. 
Spreuken 15 1 1. 

C. REDERT. 

Niemand weet het. 

Een mogelijkheid is, het nooit aan te nemen, 
het met energie weg te stooten. 

Vereenigt u, eerlijke en trouwe zielen, en 
neemt u gezamenlijk voor : 

1° Nooit het huichelachtige woord ,,Men 
zegt" uit te spreken met de gedachte een 
familie te onteeren ; 

2° Reeds bij het begin dengene, die het 
uit zal spreken, te stuiten en hem eenvoudig 
te vragen, wie toch die geheimzinnige persoon 

,,Men" is? 
3° Nooit geloof te hechten aan hetgeen u 

verteld zal worden door dien boodschapper 
,,Men zegt". 

DE VERJAARDAG VAN H.K.H. Prinses 
Beatrix waardig gevierd 

te BANDOENG. 

Het was een goede gedachte van Kolonel 
Beekhuis, om met den verjaardag van prinses 
Beatrix de gelegenheid aan te grijpen tot 
bijzondere evangelie-prediking. Op het plein 
naast het G.E.B.E.O. gebouw was een groot 
doek aangebracht en op den versierden 
vrachtauto stond de lichtbeelden-installatie. 
Toen het donker was en vele inheemschen 
vooral zich langs den Aloon-aloon bewogen 
werd door den luidspreker aangekondigd, dat 
een begin zou gemaakt worden met de lichi
beelden-voorstelling. Allereerst kwamen de 
beeltenissen van de koninklijke familie ·op het 
doek, terwijl het ,,Wilhelmoes dari Nassau" 
gezongen werd. Daarna waren het beelden 
uit den Legerarbeid in Ned.-Indie, die ver
toond werden en tenslotte bijbelsche geschie

denissen. 

Zelf met den luidspreker gewapend stond 
daar onze leider en klonk zijn krachtige stem 
over het plein, dadelijk gevolgd door de 
Maleische vertaling door Adjudant Palstra. 
Het was zeer stil onder de tocschouwers en 
langzamerhand kwamen de menschen dich
terbij en luisterden met groote aandacht naar 
het gesprokene. Het Kadetten-koor zong 
enkele liederen en hoewel wij eindigden in 
den re gen, was het to ch een goede a vond 
geweest. Dank aan God vervulde het hart der 
Bandoengsche heilssoldaten voor deze kans, 
Gods naam 1bekend te maken en te verheer
Jijken. 

R. 
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MALANG. 

Op 5 Februari bezocht Majoor Ramaker ons 
korps en dat dit gewaardeerd werd, bleek 
wel uit de groote opkomst in de b.ijeen
komsten. Reeds het zingen van het eerste 
lied : ,,Schoon, lieflijk uur van stil gebed' ', 
bracht ons in het heiligdom, waar wij in 
ootmoed en met een verlangend hart luister
den naar hetgeen uit Gods woord tot ons 
kwam. 

Jammer, dat vanwege den regen de open
luchtsamenkomst niet kon doorgaan, doch 
de regen kon de menschen niet weghouden 
van de avondbijeenkomst. Er heerschte een 
fijne, opgewekte, doch ook diep ernstige 
geest. Vier personen zochten <lien dag een 
bijzondere aanraking van God. 

PEKALONGAN. 

Op 28 J anuari 1.1. ha<lden wij het voorrecht 
onzen leider, Kolonel Beekhuis, met ons te 
hebben. De Kolonel was vergezeld van den 
Chef-Secretaris en den Divisie-Officier, 
Brigadier Rosenlund. 

Ofschoon ·dit bezoek aan ons korps vrij 
plotseling was opgekomen, was het des te 
meer een reden tot vreugde te zien, hoe de 
zaal reeds voor den aanvang der bijeenkomst 
overvol was. Brigadier Rosenlund opende met 
het eerste lied, dat met groote geestdrift 
gezongen wer.d. 

De Kommandant memoreerde in zijn inlei
dend woord, dat het hem een groot genoegen 
was Pekalongan nog eens te bezoeken en er 
een samenkomst te mogen leiden. Ook Kolo
nel Ridsdel sprak een woord van getuigenis, 
waarna mevrouw Sterk een solo zong. Toen 
nam Kolonel Beekhuis den bijbel ter hand 
en duidelijk en met kracht werd Gods woord 
gepredikt. Onze groqtste vreugde was dien 
avond zeven makkers vrijwillig te zien op
staan om hun verbond met den Heer te ver
nieuwen. Met dankbaarheid zien wij op dezen 
a vond terug. 

Mevrouw Majoor Hermes. 

VIJF EN TWINTIG JAREN 
HEILSOFFICIER. 

A.S. 

In ons vorig nummer maakten wij reeds 
melding van het feit, dat mevrouw Majoor 
Hermes den dag herdacht heeft, waarop zij 
een dienstperiode van 25 jareq in het Leger 
des Heils heeft voltooid. 

Als ,,Luitenante Venema" was mevrouw 
Majoor Hermes werkzaam in Holland, voor
namelijk in het Vrouwen Maatschappelijk 
W~;rk en wel in het Reddingshuis in den 
Haag en den slumpost in Utrecht. Na enkele 
jaren werd zij in den echt ve1'bonden met 
nu Majoor Hermes en te zamen kunnen zij 
terugzien op jaren van zeer nuttigen, geze
genden dienst. Hun a1•beid lag grootendeels 
in de Militair-tehuizen voor zoover het Ned. 
Indie betreft. In Nederland was het korps
werk, wat hun was toegewezen. Overal 
echter heeft mevrouw Hermes zich bemind 
gemaakt door haar blijmoedigen geest en 
goede zorgen voor allen, die aan haar hoede 
waren toevertrouwd. Vele jongens ook in 
deze gewesten zullen haar nooit vergeten om 
al, wat zij als ,,moeder" van het tehuis voor 
hen op elk gebied gedaan heeft. 

De Majoors vierden dit mooie feest temid
den van familie en vrienden in het vaderland 
en mevrouw schrijft hierover o.a. ,,Wij brach
ten dien dag door in Groningen I, het korps, 
vanwaar ik ook werd uitgezonden naar de 
Kweekschool, waar 20 jaar geleden ons 
huwelijk werd ingezegend, vanwaar wij ook 
werden uitgezonden als zendelingen naar 
Ned. Indie. Dit is een voorrecht, wat zeker 
niemand te beurt valt". 

Wij wenschen mevrouw en Majoor Hermes 
nog vele gelukkige jaren tezamen in dienst 
van den Meester in het Leger des Heils toe! 
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Z IET ge de plaat ? W ekt ze in u niet het 
verlangen op, om u even energiek en vol 
idealisme aan te sluiten bij dien stoet ? 

S T R IJ D K R E E T 

Dat hebben velen v66r u gezegd, misschien 
wel degenen, die er nu voor moeten ,,zitten"'. 

Ach, wij menschen, zijn allen van hetzelfde 
maaksel. Hoewel onze aanleg en hetgeen wij 
aan deugden en ondeugden van onze voor-

De groote opmarsch 

EEN 

OPROEP 

TOT DE 

JONGEREN 

DOOR 

ADJUDANTE 

BROUWER 

waar moeteh we tegen strijden ? Wie is de 
vijand? 

ouders meekregen, verschilt, bebben we, 
wanneer we een blik slaan in ons eigen 
denken en doen, te erkennen, dat diezelfde 
dingen, misschien in anderen vorm, ook ons 
aankleven. 

Wellicht hebben we ze lang verborgen kun
nen houden, zijn we in een beschermde om
geving geweest. W anneer we straks onze 
plaatsen moeten innemen in de maatscbappij, 
en den strijd des levens moeten strijden, 
komen we tot de ontdekking dat er - ook 
in de besten van ons - vele vijanden schui
len, die ons op spijtige wijze doen beseffen, 
dat we zelf al niet veel beter zijn dan de 
rest. 

* * * 
Korn, kom, niet zoo somber! zegt ge; -

is dat nu om ons moed in te spreken ? 
Wat, hebt ge dan niet gehoord, dat zelf

kennis de halve overwinning is? Weet, waar 
ge zwak zijt ! Zijt op uw hoede, zelfs daar 
waar ge meent sterk te zijn ! 

Velen denken, dat ze met een grooten 
mond alles kunnen klaarspelen. Een wijs man 
heeft eens gezegd : die zichzelf bedwingt, 
is sterker, dan die een stad inneemt. Sommi
gen zeggen, dat een brutaal mensch de halve 
wereld heeft. Maar J ezus zei, dat de zacht
moedigen het (geheele) aai:drijk zullen beer
ven ! Met andere woorden : liefde overwint 
a.Iles. 

Komaan, jonge mannen, jonge vrouwen ! 
Den strijd aangebonden ! Leert eerst uzelf 
overwinnen. Ziet uw eigen wapenrusting na. 

Een van onze Korpskadetten zoµ met haar 
ouders naar een ver land gaan, en bezocht 
voor haar vertrek nog even den directeur 
van de H .B .S. om afscheid van hem te nemen. 
,,Zoo, zoo", - waren de woorden, die ,,de 
baas" tot haar richtte, haar strak aanziende, 
- ,,dus jij gaat heen om die menschen daar
ginds te bekeeren ?" 

, .. ,, ..,,.. ,, .. 
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Een zware vraag ! ZiJ toonde echter, dat de 
directeur wel bewust was van het grootscbe 
doel van het Leger des Heils. 

,,Ja," antwoordde de K.K., ,,maar dan moet 
ik in de eerste plaats zelf goed zijn." 

Is dat ook niet zoo met onze geestelijke en 
moreele herbewapening ? 

Ieder eerst zelf goed zijn, en dan anderen 
helpen, goed te zijn. 

Wij kunnen echter elkander niet bekeeren ! 
Dat kan alleen God. 

Laat ons een oogenblik het hoofd buigen 
en Hem vragen. om ons goed te maken. 

* * * 

Wij hebben, zooals boven reeds gezegd, 
pioniers - voortrekkers, noodig in dezen 
heiligen strijd, zoowel jonge mannen als 
vrouwen, dokters, verplegers, onderwijzers, 
vallundigen op allerlei gebied. 

Vereiscbten: leeftijd 18 - 25 jaar, gezond. 
geen vraag naar roem. eer of aardsche voor
deelen. behoorlijke schoolkennis : kennis van • 
talen - zeer gewenscht. 

De eerste vereischte is echter, dat zij 
werkelijk bekeerd zijn, en hun leven willen 
wijden aan den dienst van Christus, tot heil 
van anderen. Het loon ? Het loon van den 
redder. Kent ge het schoollied : 

Grove buis om forsche borst 
Dekt een harte vol erbarmen 

Als je een drenk'ling in je armen 
Door de woeste branding torst. 

Als je vrouw en kin vergeet 
Bij des scheeplings bangen kreet. 

"t Is een stuk, Oud-Holland waard; 
Brave mannen in den lande, 

Trouwe wachters op de stranden. 
Moog' je lang nog zijn gespaarrl ' 

Als geen mensch je na.men weet, 
'k Denk. dat God ze niet vergeet ! 

Wie, wie helpt mee met het reddingswerk? 
Is het uw levensdoel? 

Makkers, heft hoog de toorts der naasten
liefde, en werpt de reddingslijn uit ! 

Kandidaten voor het Officiersscbap kurmen 
inlichtingen verkrijgen bij de plaatselijke 
afdeeling, of door het Kandidaten-Departe
ment, Leger des Heils, Javastraat 16, Ban
doeng. 

:we" J • ""'. ..,, . 
Eenige jaren geleden werd te Bandoeng 

een Vredesoptocht gehouden, waaraan 
duizenden scjholiieren 1en jolngeren van 
allerlei jeugdorganisaties deelnamen, jongens, 
meisjes van allerlei landaard s<:hreden in 
dichte drommen langs de wegen. Muziek 
voorop. D e zang in h et h art bruiste over de 
lippen. Alles moest wijken voor deze 
machtige schare. 

Heb t ge wel eens gelezen of gehoord van 
,,den strij d tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis 
dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden 
in de lucht ?" Neen, daar worden geen 
menschen mee bedoeld, en geen luchtmacht 
met haar vernielende projectielen. Als ge dat 
denkt, vergist ge u. Dat zou een onbegonnen 
werk zijn, den ilVIoriaan gewasschen. 

Kolonel en levronw BEEKDUIS 
Vrede was hun motto ! 

* * * 
Vrede in huis en hart, in eigen land en 

overal. D at is waar we allen naar verlangen. 
Niets is echter zoo duidelijk, als dat er 

ook machten zijn tegen den vrede. Het is 
een strijd, om den vrede te verkrijgen en te 
behouden. 

In den strijd tegen onvrede hebben wij, 
zooals onze koningin Wilhelmina enkele 
wek en geleden door de radio heeft gezegd, 
ons te wapenen, ieder persoonlijk ons deel 
te doen. (zie pag. 1). Weet ge 't nog, hoe 
Hare Majesteit voor enkele maanden dell
zelfden oproep deed, maar speciaal tot ons 
jongeren? 

En hebt ge nu reeds een begin gemaakt ? 
Of wacht ge totdat anderen een stoet hebben 
gevormd, om er u dan bij aan te sluiten ? 
D at is wel goed. Maar wij hebben ook pio
niers noodig in dezen opmarsch, baanbrekers. 

Goed, zegt ge, ik wil wel meedoen, maar 

il~dir>-

* * * 
Wat denkt gij, jongeren, van de fraudes, 

oplichterijen, drift en roof met moord ten 
gevolge, ontrouw, verwaarloozing van 
gezinnen, wraakneming over oude veeten, 
waarvan de kranten dagelijks vol staan ? 
Hoe menigmaal hooren we van menschen, 
die, om zelf ,,omhoog" te komen, zich ver
lagen door anderer naam te bekladden, en 
er niets om geven, dat een ander zijn baan 
verliest, a ls zij maar het hunne krijgen. 
Hoe, dat komt er minder op aan. 

Maar zeg, wat denkt ge ervan, g1J JOn
geren, van al die dingen, die niet in de 
kranten komen, maar die tocb, o zoo vaak, 
gebeuren in scbolen, onder vriendscbappe
lijke clubs, in vereenigingen? Van die 
daden, van die gedacbten, waarover ge u 
zoudt schamen om die in een krant gedrukt 
te vinden. 

Deze dingen worden door u, naar ik hoop, 
veracht. Misschien zegt ge, daar zal ik me 
nooit aan scbuldig maken. 

1 Uittze~. 
O p ZONDAG 5 MAART zal van 5.30 - 6.30- uur n.m. 
een Leger des Heils-samenkomst w orden uitgezonden door de 
P.M.Y. op een golflengte van 61.10 M. via de Archipel-zenders. 

Deze bijeenkomst zal staan onder leiding van Kolonel A. C. 
Beekhuis. Een officieren-zangkoor alsook een kinderkoor zal 
medewerking verleenen. 

Oude Legerliederen zullen warden gezongen en de boodschap 
des Heils door getuigenis en zang verkondigd. Laten al onze 
makkers Gods zegen op deze paging afsmeeken ! 

bezoeken SEMARANG en OEN8ARAN. 
Ocglijders- Hospitaal. 
De eerste van de reeks bijzondere samen

komsten, welke gebouden werden in Sema
rang in verband met bet bezoek van Kolonel 
en mevrouw Beekhuis, was in bet korps 
verbonden aan bet Ocglijders-Hospitaal. De 
zaal was geheel bezet en er heerscbte een 
geest van verwacbting, toen de Kolonels 
binnenkwamen. Het zingen van de Javaansche 
meisjes was bijzonder mooi en heeft veel 
bijgedragen een gewijde sfeer te scheppen 
<lien avond. 

Mevrouw J3eekhuis wist door een van haar 
pakkende illustraties direct de aandacht te 
vestigen op de eeuwige dingen, zoodat een 
goede grond gelegd werd voor de boodschap 
van den Kolonel. Zes zielen waren de zicht
bare resultaten van den arbeid van dezen 
avond. 

Boe gang an. 
,,En toen bet avond geworden was, bracb

ten zij tot Hem allen, die ziek waren en Hij 
genas ze allen." Dit woord was inzonderbeid 
van toepassing op de groote schare, die de 
zaal vulde in Boegangan en die kwam om 
naar de boodschap over Jezus te luisteren. 
Bijna niemand was er onder hen, die niet ziek 
of gebrekkig was. Misschien juist omdat het 

leven hun zoo weinig gegeven had, had de 
boodscbap over den hemel zooveel bekoring. 
Met bijzondere aandacbt werd geluisterd 
naar wat de Kolonel, vertaald door Kapitein 
Doellah, vertelde over bet ,,Huis met de vele 
woningen··. Velen kwamen dien avond naar 
voren om den weg tot God te zoeken. 

Oengaran. 
Na eerst een bezoek gebracht te hebben 

aan de Witte Kruiskolonie, gingen de Kolo
nels naar Oengaran voor een bijeenkomst 
met de schoolgaande kinderen. Mevrouw 
Beekhuis heeft dadelijk de harten gewonnen 
door haar · boeiend verhaal. De geschiedenis 
van Ruth gebruikend als uitgangspunt, wist 

de Kolonel daaruit menige rijke les te brengen 
tot het hart, die naar wij gelooven van blij
venden invloed zal zijn op hun tOP,komstig 
leven. 

Majoor Hoffmann en baar officieren waren 
zeer verheugd de Kolonels in bun midden te 
hebben. 

Semar~ I. 
Een Zondag in dit korps met hun leiders 

beteekende heel wat voor onze makkers. De 
goede opkomst in beide samenkomsten toonde 
aan, hoezeer dit voorrecht gewaardeerd 
werd. In den Heiligingsdienst bepaalde de 
Kolonel zijn hoorders bij de noodzakelijk
heid van een volkomen overgave aan den 
dienst des Heeren. Aan het eind der bijeen
_komst gaven enkelen aan dien ernstigen 
oproep tot ,,dienst" gehoor. 

Het was bet begin van de Jongelieden
week en mevrouw Beekhuis greep deze 
gelegenheid aan een bijzonder toepasselijk 
woord tot de jongelui te ricbten. 

Een groote schare was bijeen op den 
Aloon-aloon voor de openlucht-samenkomst. 
Toen de avond ! Ondanks een zware regen
bui een volle zaal en een echte ouderwetsche 
heilssamenkomst ! Het woord van onzen leider 
vond weerklank in het hart der makkers 
en zij waren vurig in hun betuiging van 
medeleven in bet onderwerp, dat behandeld 
werd. Drie Jong-soldaten werden dien avond 
ingezegend. Ook nu richtte mevrouw 
Beekhuis zich speciaal tot de jongeren. wat 
zeer gewaardeerd werd. Drie volwassenen 
en een klein meisje zochten Jezus voor het 
eigen hart. 

Het bezoek aan Semarang was bijzonder 
gezegend. Alles werkte hiertoe mede en 
zeker is de vlotte vertaling door Brigadier 
Rosenlund, ook een groote factor geweest 
in het prediken van de hood. chap op zulk 
een vruchtbare wijze. 

Y. 
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E EN der kostbaarste, ons door God 
toevertrouwde gaven is de TIJD. 
Daarom wil ik met u over het 

gebruik van dit kostelijk goed een 
oogenblik spreken. Mogelijk hebt ge 
dikwijls gewenscht, dat ge geld, in
v loed, talenten of andere waardevolle 
dingen zoudt bezitten. Vermoedelijk 
hebt ge dikwijls overwogen, wat ge 
zoudt doen, als ge inderdaad bovenge
no.emde zaken de uwe zoudt kunnen 
noemen. 

Vrienden, ge bezit iets zeer kost
baars, <lat ge tot eer van God en tot 
zegen der menschheid gebruiken kunt: 
DEN TIJD. 

Wanneer ik over den tijd spreek, 
bedoel ik daarmee de jaren, dagen en 
minuten, die wij in <lit aardsche be
staan doorbrengen, in tegenstelling 
met het toekomstig leven. De dagen 
en uren van ons aardsche bestaan zijn 
vergankelijk, maar nooit zal de zon 
over den nirruner eindigenden dag 
van het eeuwige leven ondergaan. 
Ook het langste leven omvat maar 
een korte spanne tijds en het feit, <lat 
het op een geheel onverwacht oogen
blik eindigen kan, doet het nog korter 
schijnen. 

S T R IJ D K R E E T 

IH4DIE 4GIEIBIQ,tlJl[IK1r- 4Gl[JJ 
tlJ'W lLl[JJID? 

Wat WILLIAM BOOTHt de Stichter van 

bet Leger des Heilst hierover gezegd heeft. _, _____ _ 

Zelfs de mensch, wien het vergund 
is, zijh volle zeven- of achtmaal tien 
jaren uit te leven, zal, wanneer hij 
op zijn leven terugziet, gevoelen, hoe 
onnoemlijk vlug zijn dagen daarhenen 
snelden en hoe kort zijn leven geweest 
is. En toch, hoe kort voor ons de tijd 
in der waarheid geweest is, schijnt hij 
menigeen nog te lang te zijn. Wanneer 
men acht geeft op de talrijke dwaze 
en soms goddelooze manieren, die men 
uitgevonden heeft, om den tijd te 
dooden, clan lijkt het wel, of men niet 
weet, hoe men den tijd moet door
komen. 

Voor zulke menschen is zelfs het 
flauwste gesprek nog welkom, als het 
maar meehelpt, om de kostbare uren 
te verdrijven. Weer anderen gebrui
ken de vluchtige momenten, om het 
hart van den hemelschen Vader smart 
aan te doen, doordat zij Zijn geboden 
overtreden, Zijn genade verwerpen, 
de hunnen en degenen, die onder hun 
invloed komen, in het ongeluk storten 
en ten slotte zichzelf ombrengen. 

Denkt nu eens aan het verspilde 
leven, waarvan mannen en vrouwen 
voor Gods rechterstoel verantwoording 
\?;ullen moeten doen, een leven, <lat 
misschien twintig, veertig, zestig, ja, 
mogelijk .zeventig jaren zich met aller
lei beuzelingen, ijdelheid en goddeloos
heid heeft beziggehouden. Voor ons, 
heilssoldaten, (Christenen in het al
gemeen) gaat de tijd maar al te snel, 
in verband met al, wat wij t~ doen 
hebben. 

1. Wij hebben tijd noodig, om onzen 
omgang met God te onderhouden. De 
tijd, <lien wij gebruiken om ons van 
Zijn gunst te verzekeren, Zijn wil te 
leeren kennen en ons aan Zijn geze
gende genade over te geven, is nooit 
verspild en wij zullen ongetwijfeld 
ervaren, dat de oogenblikken, in aan
bidding, smeeken en gebed in Gods 
tegenwoordigheid doorgebracht, koste-
lijk zijn besteed. · 

2. Wij hebben ·tijd noodig, om onze 
eigen ziel goed en zuiver te bewaren. 
Dit kunnen wij alleen doen , door 
eenigen tijd op onze knieen door te 
brengen, onzen bijbel te lezen en met 
kinderen Gods gemeenschap te zoeken 
en op die manier zullen wij het vuur 
des geloofs, der liefde en der offervaar
digheid opnieuw aanwakkeren ! 

3. Wij hebben tijd noodig v0-0r de 
juiste vervulling van onze alledaagsche 
plichten. Gij moet uw bezigheden en 
uw dagtaak met de beginselen der 
waarheid, eerlijkheid en arbeidzaam
heid in overeenstemming brengen ; 
ook dat vraagt tijd. Gij moet in den 
omgang met uw eigen familieleden, 
met uw gezin, u de noodige zelfverloo
chening opleggen, geduld en zorgzaam
heid beoefenen, zoodat hun een naar 
omstandigheden vredig geluk verze
kerd is. Dit zal natuurlijk veel tijd in 
beslag nemen. Denkt clan tevens aan 
de verplichting, die ge tegenover hun 
ziel hebt. 
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Dit betreft het geestelijk welzijn van 
den echtgenoot, van de echtgenoote, 
van de ouders, broers en zusters, of 
van andere verwanten, wier eeuwig 
geluk u op het hart gelegd is. 

4. Dan komt uw aandeel in het vol
brengen uwer vastgestelde plichten en 
het werk, noodig voor de redding 
uwer medemenschen. 

Om in dit opzicht uw plicht te doen, 
z66 dat God hieraan een welgevallen 
heeft, zal veel van uw tijd vragen. 

5. Denkt verder aan Gods gebod, 
om ons schatten in den hemel te ver
gaderen. Wij moeten er voor zorgen 
eenig kapitaal te hebben or- de He
melsche Bank, dit is van groot gewicht. 
Laat ons daarom : 

a. Goed op onzen tijd passen, zoodat 
noch de wereld, noch de duivel, noch 
gemakzucht, onzen kostbaren tijd kan 
stelen. 

b. Den tijd uitkoopen. Wij moeten 
liever geld, genoegen, rust, ja, ons ge
heele bezit opgeven, clan dat de tijd 
verloren gaat of vermorst wordt. Dat 
beteekent ,,den tijd uitkoopen". 

c. Wij moeten den tijd op verstan
dige manier indeelen. Iederen morgen 
moeten wij ons afvragen : ,,Hoe zal ik 
den dag van heden gebruiken ?" Waar 
kan ik heengaan, wat wenscht God van 
mij, opdat ik mijn tijd zoo nuttig mo
gelijk besteed ?" 

d. Verder moeten wij ons er iederen 
avond rekenschap van geven, of wij 
den achter ons liggenden dag tot nut 
van c':lszelf en van anderen gebruikt 
hebben. 

Als ge zoudt weten, dat ge nog 
vijftig u ur te I even hadt, zoudt gij die 
uren clan niet gebruiken in het licht 
der eeuwigheid? Nu gij echter niet 
weet, of ge nog wel dien korten tijd 
te leven hebt, maakt clan van bet 
oogenblik gebruik, koopt het tegen
woordige uur uit. 

DE VELDTOCHT DER · LIEFDE TOEWIJDING. 
MAART: DE .. GEEST VAN ZELFOPOFFERING" 

Zelfopoffering zal gedurende deze maand het overheerschende onder
werp zijn in de bijeenkomsten. Dit onderwerp zal tevens de gedachten 
heenleiden tot de lijdensweken, waarvan de eerste week reeds aangevangen 
is, en waarin wij gedenken het groote offer van Christus, <lat gebracht 
werd voor de geheele wereld. 

Als wij denken aan den grooten prijs, dien Hij betaald heeft, om ons 
weer te verzoenen met den Vader, als wij bedenken, w,at Hij leed om 
onzentwil, clan gevoelen wij, hoe het beste, wat wij kunnen geven en wat wij 
,,zelf opoff ering" noemen, zoo heel weinig en onbeteekenend is. Toch wil Hij 
het aannemen en ons leven gebruiken in Zijn dienst. 

Tevens zal gedurende deze maand een bijzondere poging worden aan
gewend, nieuwe kandidaten te winnen voor den Legerarbeid, mannen en 
vrouwen, die uit liefde tot God, eigen belangen willen opoff eren voor de 
zaak des Heeren. Wij verwijzen onze lezers naar het artikel voor de Jeugd 
op pag. 3. 

Nevenstaand lied is een oud, bekend Legerlied, <loch wij ge-:en hiervoor 
een andere melodie, die wellicht in Ned.-Indie nog niet zoo bekend is. Moge 
de geest van TOEWIJDING en OPOFFERING, welke er uit spree!Jd, velen 
er toe te brengen hun leven, tijd en krachten aan Christus' dienst te wijden 
en alzoo do en de ,,Elkanders lasten te dragen". 

ARBEIDERS NOODIG. 
ALS God een werk heeft te doen op aarde, roept Hij daartoe menschen, 

die reeds aan het werk zijn. 
A1s God een groot dienaar noodig heeft, roept Hij iemand, die naarstig 

bezig is. 

De Heilige Schrift en de geschiedenis 'bevestigen deze waarheid : 
Mozes hoedde de kudde van Jethro bij Horeb, toen God hem riep. 
Gideon was bezig met het dorschen ivan graan bij den wijnpersbak. 
Saul zocht naar de verloren ezelinnen van zijn vader. 
David zorgde voor de schapen zijns vaders. 
Eliza ploegde zijns vaders land met twaalf juk ossen. 
Petrus en Andreas wierpen juist het net uit in de zee. 
Jacobus en Johannes waren bezig, hun netten te herstellen. 

EN GIJ ? Waar zijt gij mee bezig ? 

Zijt gij reeds met iets begonnen? 
Zoo niet, clan raden wij u, nog heden te beginnen, om iets voor den Heer 

te doen. 
En wie zal zeggen, of Hij, u bezig ziende, u niet roepen zal voor een 

grootschere, meer verheven taak? 

Neem mijn stem, zoodat mijn lied 
Steeds mijn Koning hulde biedt ! 
N eem mijn lippen, dat mijn mond 
Altijd, Heer, Uw hell verkond' ! 

Neem mijn zilver en mijn goud ! 
Dat 'k U daarvan niets onthoud' ! 
Neem mijn geest! laat al mijn kracht 
Tot Uw dienst zijn dag en nacht ! 

N eem mijn wil ! laat niet meer mijn, 
Maar Uw wil mijn richtsnoer zijn ! 
Neem mijn hart! vest daar Uw woon 
En Uw koninklijken troon ! 

N eem mijn liefd', o God ! aan U 
Schenk ik die voor immcr nu ! 
N eem mijzelf ! ik wil altijd 
U geheel zijn toegewijd. 
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De graotste muzikale broederschap 
in de wereld is waarschijnlijk wel die 
van het internationa:le Leger des Heils. 

Men vindt de Leger-muzikanten 
in 95 verschillende la"nden en kolonies; 
hun aantal is ongeveer 52.000 en deze 
muzikanten ontvangen voor hun dien
sten geen andere belooning, behalve 
deze : dat zij overal en altijd hun 
liederen mogen spelen tot Gods eer ; 
dat zij hoop mogen brengen in plaat
sen van wanhoop en harmonie daar, 
waar 'Z'elden muziek gehoord wordt. 
Hun spelen heeft slechts een doel : de 
ve.t1heerlijking van Gods naam en de 
xedding van onsterf~lijke zielen. 

Ouden en jongeren hebben beiden 
een kans in een Legermuziekkorps 
mee te spelen. De voorwaarde is ech
ter, dat ieder, die meespeelt in zulk 
een muziekkorps de wete.n,schap heeft 
bekeerd te zijn, heilssoldaat is, geheel
onthouder en een ,,non-smoker". Jon
gens bo:ven de 9 jaar met liefde en 

. aanleg voor muziek, kunnen reads in
gedeeld worden bij een J ongelieden
muziekkorps en velen van de beste 
spelers in de muziekkorpsen van vol
wassenen over de heele wereld, zijn 
als jongen begonhen. Velen hunner 
volgden het voorbeeld van hun vader. 

.. 

HET MIDDEN-JAVA SEXTET 
OP TOURNEE. 

Semarang. 
Op Zaterdag 14 Januari kwamen de 

officieren onder leiding van Brigadier 
Rosenlund te Semarang bijeen. E~n 
der makkers was door ziekte verhin
derd. Begonnen werd dus met een 
quintet, vijf deelnemers vijf nationali
teiten, maar een in Christus. De eerste 
samenkomsten zouden gehouden wor
den in Semarang I, en aangevangen 
werd met een bidstond op Zaterdag
avond, waarvoor veel makkers en 
vrienden opgekomen waren. Des Zon
dagsmorgens reeds was er bij het 
eerste lied een geest van overgave 
merkbaar, welke versterkt werd door 
een krachtig verlangen om Gods Geest 
te ontvanj5en, uitgesproken in de 
gebeden van verschillende makkers. 
Toen mevr. Brigadier Rosenlund dan 
ook bij de inleiding van ·deze samen
komst aanspoorde om den Heiligen 
Geest' te gehoorzamen waar en wan
neer Deze ook tot ons zou spreken, 
stonden twee zusters op om zich vol
komen aan den Heer te wijden. In de 
Opehluchtsamenkomst werd veel volk 
bereikt. Des avonds een samenkomst 
van overwinning. Vier zusters en twee 

Negen gelukkige vaders met hun zoons. 

Als bewijs plaatsen wij hierbij een foto 
van een groep muzikanten van de 
,,Southend Citadel Band" in Engeland. 
Wij zien hier negen vaders op de eerste 
rij en daarachter hun zoons, die mu
zikant zijn in hetzelfde Legermuziek
korps als hun vader. Op een na zijn 
al deze jongeren begonnen als jongen 
reeds mee te spelen. 

* * * 
Ook in N ed.-Indie wordt door de 

Legermuziek de boodschap des Heils 
verkondigd ; ofschoon onze muziek
korpsen weinige en klein zijn, vormen 
zij toch een deel van de 52.000 muzi
kanten, en het is hun een vreugde en 
trots daartoe te behooren. 

Gedurende de afgeloopen maand 
heeft de Divisie-officier van de Mid
den-Java-Divisie, Brigadier Rosen
lund, een kleine tournee gemaakt met 
het Divisie-sextet, bestaande uit zes 
officieren die met elkaar vijf nationa-' . liteiten vertegenwoord1gden, <loch een 
heerlijke eenheid· in beginsel en doel 
verbond hen in broederschap. Overal 
waar ze kwamen speelden en spraken 
zij van de liefde Gods in Jezus 
Christus aan de wereld geopenbaard. 
Wij geven hieronder een beknopt ver
slag van hun ervaringen door een hun
ner gcschreven. 

broeders kwamen tot den Almachtige 
om schuldvergiffenis. 

Limpoeng. 
Maandag 16 Jan. Hier is onder de 

krachtige medewerking van den heer 
Siem Beng Soen een Part. Hollandsche 
school opgericht onder leiding van Het 
Leger des Heils, waarvan dien dag de 
officieele opening plaats vond door 
Brigadier Rosenlund. Er was vanzelf
sprekend erg veel belangstelling, zoo
wel van Chineesche als inheemsche 
zijde, daar dit de eerste Hollandsche 
school is ter plaatse. O.a. werd het 
woord gevoerd door den Ass. Wedono 
en het Hoofd van de Mal.-Ohineesche 
school. 

Bendosari. 
Dinsdag 17 Jan. Des middags om 5 

uur werd hier een samenkomst ge
houden. Van heinde en ver waren de 
dessa-mensdhen saamgestroomd. Het 
was een echte ,,Halleluja" meeting. 
Des avonds waren wij in 

Krengseng. 
Een samenkomst in het ,,Groote 

Ruis". Ieder die Krengseng kent, weet 
wat dat beteekent. Ook daar werd 
door woord en lied Gods naam ver
heerlijkt en de onbekeerde aange
spoord een beslissing te nemen. Aan 
het eind der samenkomst kwamen elf 
personen tot Christus. 

~......,....~ ......... ,.._._...,,..,..__._,,. __ ~....._,........,...._.,.,,....._,.. ......... ._..,.._.'"'"'..,._.__""""'.._......_~ ........ ..-.. 

I Heb lief een lied uit blij gemoed I Waar een vroobijk lied l 
klinkt, is geen plaats voor boosheid of wrok. 

~~~ ............. """""""" ......... ~ . ~ ...... , ~._ ~"" ~ 

• 
• 

IETS OVER DE MUZIEKKORPSEN 
VAN HET LEGER DES HEILS. 

Pekalongan. 
W oensdag 18 Jan. Hoewel het de 

bedoeling was straatmuziek en open
luchtsamenkomsten te houden, kon 
daar door den reg€n niets van komen 
tot ongeveer een uur voor de avond
samenkomst. Even klaarde het weer 
op en van dat moment werd dankbaar 
gebruik gemaakt om onze mooie lie
deren door Pekalongan te laten weer
klinken. Hier kon ook Kapitein Sterk 
zich bij ons voegen, zoodat het sextet 
compleet was. J uist even voor de 
samenkomst stortregende het weer. 
Toch was de zaal aardig bezet en werd 
er door de aanwezigen met groote 
aandacht geluisterd naar de prediking. 
Ook hier kwamen elf personen tot 
schuldbelijdenis. 

Tegal. 
Donderdag 19 Jan. Vanaf 5 uur n.m. 

straatmuziek, waarmede door de 
regen noodgedwongen moest warden 
geeindigd. Om 7 uur de zaal stampvol. 
Velen stonden nog buiten en konden 
geen plaats meer krijgen. BehalVe de 
liederen van het Offficiers-sextet, ook 
een lied van het Mal. Zangkoor. 

Ora et Labora, Bid en Werk. Mak
kers gaat zoo voort ! Als ge biddend 
zult arbeiden ·zal onze hemelsche 
Vader u Zijn zegen schenken ! 

Vrijdag 20 Jan. Des morgens het 
vertrek van Kapiteine Smid naar haar 
nieuwe aanstelling. Onder . de velen, 
die op het perron nogmaals afscheid 
namen van de Kapiteine waren o.a. 
de H.H. Ass. Resident, de Commissaris 
van Politie en de Predikant met hunne 
dames. Onder het spelen der muziek 
vertrok de trein. Een periode afge
sloten, maar: ,,Al wat gedaan werd uit 
lief de tot J ezus, <lat houdt zijn waarde 
en zal blijven bestaan." 

Het sextet vertrok in andere rich
ting, naar 

Cheribop. 
Om 5 uur een bijeenkomst te Ke

sambi. Om 7 uur in ons eigen keurig 
gebouw. De Cheribonners weten het 
te waardeeren, als er iets bijzonders in 
de Legerzaal te doen is. De zaal stamp
vol. Geestdriftig klonken de liederen. 

In een geest van overwinning ston
den vijf jonge Chineesche mannen op, 
om J ezus als hun Leidsman aan te 
nemen. d. J. 

v.r.n.l. Brigadier Rosenlund; de Adjudants 
Hansen en Mepham; de Kapiteins De Jonge, 
Sterk en Watti?nena. 

Tot slot geven wij hier nog een 
geschiedenis, die als een sprekende 
illustratie kan dienen voor de Leger
muziek en een bemoediging is voor 
allen, vooral ook in deze gewesten, die 
vaak met kleine kracht hun arbeid 
moeten verrichten. · 

S TRIJUERS voor des Konings zaa.k, 
Tot Zijn dienst bereid, 

Hebben wij een heil'ge taak, 
Die ons hart verblijdt. 

Door ons spel, nu forsch, dan teer, 
Zielen noodend tot den Heer, 
Achten wij 't een groote eer 

Muzikant te zijn ! 

Een bazuin in.et zeek'ren klank. 
Zij ons instrument, 

Noodigend tot bede en dank, 
Waar 't zijn tonen zendt ! 

Ja, elk Leger-Muzikant 
W enscht te zijn een Godsgezant, 
Wien het hart van liefde brandt 

Voor den heil'gen Strijd ! 

DE EENZAME CORNET. 

Het is Zondagmorgen in een kleine 
plaats in het binnenland van Zuid
Afrika. Uit een straat van het armelijk 

· gedeelte van het stadje komen een 
paar heilssoldaten. Enkele kinderen 
scharen zich om hen heen en wat vol
wassenen verschijnen buiten hun 
huizen, als de openluchtsamenkomst 
begint, maar het lijkt wel of nfemand 
hunner eenige aandacht aan de bood
schap van Gods liefde schenkt. Het 
laatste lied wordt uitgegeven: 

,,J ezus, Redder van mijn ziel, 
Laat mij schuilen aan Uw hart." 
En hoewel de stemmen der zangers 

niet ver doorklinken, draagt het ge
luid van de cornet - het eenige in-
strument tot ver in den omtrek. 

* * :;: 

Twee straten verder dan waar <lien 
Zondagmorgen de openluchtsamen
komst gehouden wordt, ligt een vrouw 
op haar ziekbed, evenzeer, neen, meer 
gepijnigd in ziel en geest, dan in het 
lichaam. Haar lichamelijk lijden is 
groat, maar dezen dag is haar zielepijn 
grooter. Het lijkt, alsof zij haar geloof 
in een barmhartig Vader niet langer 
kan vasthouden. Haar geloof heeft het 
laagste getij bereikt - door teleurstel
ling in menschen en de aanvallen van 
den sa:tan - en <lit doet haar bijna 
den strijd opgeven. Maar plotseling 
vangen haar ooren de tonen op van 
de cornet, als gespeeld wordt : ,,J ezus, 
Redder van mijn ziel." Zij luistert. 
,,Hij heeft me toch lief, al zou al het 
andere mij teleurstellen," fluistert zij. 
Er komt weer warmte in haar :?iel, als 
zij regel na regel voor zichzelf her
haalt : ,,Als de storm m.ij overviel", 
maar Hij, Die mij tot hiertoe geleid 
heeft, kan mij zelfs door den hevigsten 
storm -heendragen. ,,Hulp'loos klem 
ik m' aan Uw zij", speelt de cornet. 
,,J a, hulpeloos hen ik", denkt de 
zieke," maar God is machtig ! En zoo 
peinst ze voort, tot zij ten slotte dieper 
dan ooit van de liefde van Christus 
is doordrongen. Als de laatste tonen 
wegsterven, is haar ziel tot nieuw 
!even gekomen en in haar hart 
heerscht diepe vrede, dien God alleen 
geven kan." 

Tot zoover deze geschiedenis. Wie 
zal ooit den invloed kunnen schatten 
van de tonen der gewijde murziek door 
de Radio door den aether gezonden, 
door de m.uziekkorpsen van het Leger 
tot in de binnenlanden van Midden
Cele bes, op de bedelaars-kolonies en 
in de iwoningen der melaatschen ge
dragen. Muziek wordt in de ziel ge
boren, door God zelve erin gelegd, 
moge zij dan toch irrurner tot Zijn eer 
ge bruikt worden ! 



6 S T R IJ D K R E E T MAART 1939 

WELKOM EN VA.ARWEL IN BANDOENG 
Lt. Kolonel en mevrouw Lebbinkt Majoor Whur 

en Adjudante Pantea teruggekeerd van Europeesch verlof. 

A<Ijudant en mevrouw Palstra gewijd tot bun arbeid in Oost .. Java. 

Kolonel Beekhuis op de brug. 
Met een lof- en danklied opende de Chef

Secretaris ~p Donderdag 2 Februari de wel
komstbijeenkomst van bovengenoemde mak
kers in de Congreszaal. Een flinke sd.h.are 
was aanwezig en met geestdrift werd ge
zongen. Op het platform waren onze leide;s 
en de groep, juist uit Europa teruggekeerd. 
Tezamen vertegenwoor<ligden zij vijf nationa
liteiten - een sprekend bewijs van ons 
internationale Leger met zijn internationale 
boodsohap. 

Allereerst heette Kolonel Beekhuis onze 
makkers hartelijk welkom. Het gebrek aan 
arbeiders is immer groot en het werk roept 
overal, zoodat een welkom altijd dubbele 
reden tot vreugde geeft. De geest van toe
wijding, welke sprak uit de woorden van 
alien zonder onderscheid, deed ook veel 
verwaohten voor de toekomst. Na het lezen 
van een bijbelgedeelte door mevrouw Ridsdel, 
werd eerst mevrouw Ad..judant Giadpootjes 
een gelegenheid gegeven als zuster van mevr. 
Lebbink een woord te spreken. Uit den aard 
der zaak was <lit natuurlijk zeer hartelijk. 
Vreugde over de eenheid des geloofs en 
eenheid van levensdoel, die hen tezamen 
verbond, was de boventoon van haar toe
spraak en teekende zich af op een ,,stralend" 
gelaat. 

Ad..juda.nte Pantea, die ,,popelde om te 
spreken", zooals de Kolonel zeide, gaf een 
blijmoedig getuigenis en vertelde enthousiast 
over haar ervaringen in haar vaderland 
Hongarije, alsook elders. Zoo te hooren geleek 
haar verlof eerder een werkverlof dan een 
rustperiode, <loch de zegeningen overal ont
vangen, hadden de Adjudante met nieuwe 
kraoht, lichamelijk zoowel als g-eestelijk, 
toegerust. 

D e vrouwen in China hebben gedu
rende den tegenwoordigen, kritieken 
toestand enkele buitengewone eigen
schappen aan den dag doen treden. De 
kracht der republiek ligt in haa r 
buitengewone, vrouwelijke bevolking. 
De vrouwen zijn niet trotsch , maar z ij 
bezitten zelfvertrouwen ; zij zijn niet 
bijzonder ontwikkeld, doch zij leggen 
groote wijsheid aan den dag. In 
brandend gevaar blijven zij kalm en 
beheerscht, nooit heb ik een paniek 
onder haar gezien. Sommigen noemen 
dit misschien fatalisme, maar ik noem 
het persoonlijken moed, die van hooge 
kwaliteit is. 

Geen vrouwen hebben meer reden 
tot klagen dan zij ; maar zeer zelden 
heb ik deze of gene over haar hard 
lot hooren spreken. In de laatste maan
den zijn ze uit haar woonplaatsen 
verdreven, terwijl zij niet meer clan het 
allernoodzakelijkste voor haar levens
onderhoud konden meenemen. Zij .ztjn 
in duizendtallen tot ons gekomen, ge
duldig zonder klacht, terwijl de echt
genoot, die er altijd voor gezorgd had, 
dat de rijstkom gevuld was, plotseling 
was weggenomen, om nooit meer 

Majoor Whur nam als hoofdgedachte van 
haar getuigenis, de woorden aangebracht in 
den lichttekst aohter op het platform : 
,,Draagt elkanders lasten", en zeide meer dan 
ooit tevoren besloten te zijn, dit motto uit 
te leven gedurende deze nieuwe periode in 
Ned.-Indie, welke zij zal beginnen in Toeren. 

Mevrouw Lt. Kolonel Lebbink werd als 
oud-soldaat van Bandoeng I zeer hartelijk 
welkom geheeten. Vol dank aan God was 
haar woord, voor al de genoten zegeningen, 
vol hoop voor de ,,Congreszaal" haar belofte 
om ook in de toekomst haar tijd en krachten 
voor het korps te geven. Een treffend mo
ment was het even, toen mevrouw Lebbink 
den Terr. Kommandant het ,,penningske der 
weduwe" overhandigde in den vorm van 
f 1.- na afloop van een bijeenkomst in 
Holland ontvangen van een arme vrouw ten 
behoeve van den . zendingsarbeid in Indie. 
Niet de gave op zichzelf, dooh de geest, 
waarin deze gegeven werd en welke door 
mevrouw werd vertolikt, roerde het hart. 

Lt. Kolonel Lebbink wa.s het laatst aan 
de heurt, Hij ontving een hartelijk welkom 
hij het opnieuw aanvaarden van zijn functie 
ais Financieel Secretaris. Namens zijn depar
temer"t had Kapiteine Keller hem reeds een 
welkomstwoo1"d toegesproken. De Kolonel 
voerde zijn gehoor mee naar de Rozegracht 
in Amsterdam, waar hij gedurende dit verlof 
door een groote winkelruit van wat nu een 
meubelzaak is, nog eens getuurd had naar 
het plekje, waar hij als jongen den Reiland 
had gevonden. Ongetwijfeld hebben velen bij 
het luisteren even hun gedachten den vrijen 
loop g·elaten en in den geest het plekje ge
zocht, waar zij tot een nieuw leven werden 
wedergeboren. Voor sommigen lag dit in 
Nederland, voor anderen in Engeland, 

CHIHEESCHE VROUWEH 
IN OEN TEGENWOOROIGEH 

" 
CRISISTIJO. 

Door Br igadier B. Morris, 
Shang'hai. 

terug te keeren. Een vrouw in ons 
"kamp zag haar man aan haar zij de . 
neerstorten, haar achttienjarige zoon 
werd onder haar oogen doodgeschoten; 
het kindje, dat zij in haar armen droeg, 
werd door een granaatscherf gewond. 

W ij vonden een vrouw van vier en 
tach tig jaar, die zonder eenige dekking 
op den vochtigen grond moest slapen 
en zonder klagen haar hard lot aan
vaardde. Nooit ben ik dankbaarder 
voor mijn eigen bed geweest clan toen 
ik door bemiddeling van een vreem
delinge aan die arme stakkerd een 
warmen deken kon zenden. 

D e werkende vrouwen hier in 
Shanghai toonen een flinken geest te 
bezitten. Ik zag hiervan een voorbeeld 
in de omgeving van de Wing On 
katoenfabriek in de internationale 
nederzetting. De me1s)es keerden 
rustig voor den nachtarbeid terug, 
also£ er niets gebeurd was, terwijl toch 
slechts een paar uur vroege:r vier 
born.men waren neergekomen, waar
door vele stadsbewoners gedood of 
gewond waren. 

Ook de vrouwen in de stads
ziekenhuizen bewijzen goede diensten. 

.. 
Duitschland, Scandinavie, Hongarije of ergens 
op de e ilanden van dezen Archipel, <loch aan 
allen is het even dierbaar. 

Dit woord van den Kolonel, dat tot diep 
nadenken had geleid, werd gevolgd door de 
boodschap van onzen leider. Evenals altijd 
wist Kolonel Beekhuis cok nu zijr. geh.oor 
o~ddellijk te ,,pakken". Toewij ding was 
de hoofdtoon. ,,Alie godsdienst vraagt offers", 
aldus de Kolonel, ,,Jezus Christus vraagt 
slechts eel! offer : ONSZELF." Onder diepe 
stilte werd zijn woord aangehoord en over
daoht. Met dankgebed door mevrouw Kolonel 
Beekhuis werd tenslotte deze gezegende 
bijeenkomst tot een einde gebracht. 

* * * 
Van geheel anderen aard was de samen

komst eveneens door den Kolonel geleid op 
Zondagavond 5 Februari. Adjudant en me
vrouw Palstra namen toen afscheid om na 
een 6-jarig verblijf in Bandoeng een nieuwe 
taak op zich te nemen voor het district 
Oost- Java. Het Leger des Heils ziet in elke 
gebeurtenis een kans om Gods naam te 
verheerlijken en zoo was deze avond een 
echte ouderwetsd.h.e Heilssamenkomst. Met 
een strijdlied werd begonnen en de vele 
vrienden van de Adjudants zongen als echte 
heilssoldaten mee. 

Adjudant Young las een gedeelte uit Gods 
woord ; Majoor Barbier sprak namens het 
korps, waar Ge Adjudants vooral in het 
jeugdwerk een actief aandeel hadden geno
men, een woord van afscheid en dank. 
Daarop zongen de kinderen van het Kinder
huis : ,,Er is hier op aarde een Hand <lie 
mij leidt", een lied, waarvan de melodie door 

Adjudant P.alstra zelf gecomponeerd is. De 
gedachte in <lit lied vertolkt gaf mevrouw 
Beekhuis de inspiratie voor haar hartelijk 
moederlijk woord tot de Adjudants gericht. 
De welpen brachten hun Akela - mevrouw 
Palstra - hun welpengroet. ,,De jonge wol
ven van B.andoeng I", zooals ze zichzelf 
noemden, beschikten over een goed stem
geluid ! 

Mevrouw Palstra zong tot afscheid nog een 
solo, waarop de Adjudant zelf aan het woord 
kwam. Sober, <loch getuigend van een verren 
blik en een groot verlangen de geboden 
gelegenheid ten volle te ibenutten, was zijn 
toespraak. 

Ofschoon al het gezongene en gesprokene 
dien avond zuivere Evangelieprediking was, 
nam Kolonel Beekhuis toch ook Tdeze kans 
te baat <le bijeenkomst te beeindigen met 
een krachtig, persoonlijk beroep op den 
zondaar. ,,De Heer is gereed om te verlossen". 
Triomfantelijk werd telkens dit wondere· 
woord herhaald en van alle zijden belicht 
en zeker ook door vele luisterenden ernstig 
overdacht. 

Een zeer gewijd oogenblik beleefden wij 
tot slot der bijeenkomst. Tezamen onder 
de Legervlag, wier schoon syrnbool nogeens 
door den Kolonel was toegelioht, stonden 
daar de Adjudants, en tezamen zongen wij 
,,Waar Hij leidt zal ik volgen" . Wat deze 
belof-te inhoriidt voor ieder der aan wezigen 
afzonderlijk, zal de toekomst openbaren, 
doch wat het beteekende, voelden zeker de 
meesten, want met diep gevoel en groote 
wijding steeg het lied omhoog. God · zegene 
onze makkers en stelle hen tot eeuwigen 
zegen voor velen in Oost-Java ! 

DE CHEF~SECRETARIS EN MEVROUW RIDSDEL 
o p h e t s t r ij d p a d. 

Zooals wij met een enkel woord in een 
laatste bericht de vorige maand reeds meld
den, brachten Lt. Kolonel en mevr. Ridsdel 
een gezegend bezoek aan enkele p osten in 
Oost-J ava. Wij laten hierover enkele inge
komen rapporten volgen. 

Soerabaja I. 

Met veel verwachting was door ons uit
gezien naar het 'hezoek van mevr. Lt.-kolonel 
Ridsdel en onze verwachtingen werden niet 
beschaamd. Reeds ·bij aanvang der samen
komst gevoelden wij, dat God met ons was. 
,,Genade" was het onderwerp, waarbij onze 
gedachten ·bepaald werden en opnieuw werd 
het ons -duidelijk, <lat wij door genade leven 
kunnen met den Heer. Vele pakkende illu
straties werden gebruik om ons die genade 
in al haar heerlijkheid te doen beseffen. Door 
het gesproken woor'd is een eeuwige zegen in 
veler hart achtergelaten. 

E. v. A. 

Soer,aibaja II en ID. 

Een goede tijd hadderr' wij onder lei<ling 
van den Kolonel in korps III . In de Heili
gingssamenkomst was een mooie schare 
aanwezig. Het woord door den Kolonel 
verklaard bracht rijke lessen ; met diepen 
ernst werd geluisterd. 

Des avonds was er in korps II ondanks 
den regen een groote schare aanwezig. Het 
was een opgewekte heilssamenkomst ; ge
tuigenissen en een lied van het zangkoor 
moohten wij beluisteren. Ditmaal bracht 
mevrouw Ridsdel het bijbelwoord. Zeer 
duidelijk werd Gods weg voor den mensch 
ontvouwd en de zondaar voor een directe 
keuze gesteld. Zes personen kozen <lien 
avond voor het eerst Christus als hun 
Leidsman. 

Verpleegsters werken uren lang, zonder 
eenige vergoeding, op zelfverlooche
nende wijze, haar beroep waardig. 
Vrouwen, wier arbeid op het gebied 
van scholen, kerken, colleges ligt, doen 
allen haar deel bij de hulpverleening. 
Onlangs kwam een jonge Chineesche 
vrouw, blijkbaar uit hoogen stand, 
naar ons kamp gereden, met twee volg
wagens, waarop 7000 Chineesche 
brooden - warm uit den oven - lagen. 
Deze samenwerking is een der zonnige 
plekjes op een overigens somber getint 
schilderij. 

Malang II. 
De Chef-Secretaris leidde in genoemd 

korps een bijeenkomst voor de Maleisch 
sprekenden, w aarv oor zooviele belangstellen
den opgekomen waren, <lat de Zondags
schoolbanken in gebruik genomen moesten 
worden. Adjudant Gladpootjes en Kapitein 
Wijkhuizen vergezelden den K olonel, terwijl 
Kapitein Leimena als tolk dienst deed. Het 
Zangkoor zong, <loch de hoofdschotel van den 
avond was de toespraak van den K olonel 
zelf. Gods Geest w erkte en beziel<le de 
prediking. Zes mak kers knielden neer om 
hun lasten en zorgen aan 's Heilands voeten 
te leggen. Het was een gezegen de avond. 

Toeren. 
Hier leidde mevrouw Lt. - Kolonel Ridsdel 

de installatie voor den Gezinsbond. Dit was 
een bijzondere gebeurtenis voor Toeren · en 
een 40-tal zusters was voor deze installatie 
bijeen. Dat geeft goede belofte voor de 
toekomst. 

Voor de avondsamenkomst wederom onder 
Jeiding van mevrouw Ridsdel bestond groote 
belangstelling, zoowel van E'uropeesche als 
inheemsche zijde, een 200 menschen waren 
opgekomen. Er heerschte een fijne geest, 
~artelijk werd gezongen ; zang en getuigenis 
wisselden elkan<ler af. 

Adjudante Koch gaf vaarwel aan Toeren 
om in Tegal den strijd voort te zetten. Me
vrouw Ridsdel behandelde Gods woord en 
deed dit met veel overtuiging en zegen. Velen 
knielden aan het einde der bijeenkomst neer 
om God te zoeken. Er wordt in Toeren, 
alsook in de buitenposten, een goed werk 
gedaan. 

Blitar. 
Ook in Bitar was veel belangstelling voor 

de bijeenkomst door de Kolonels geleid. 
Kapitein Wiersema heette de gasten namer.s 
het korps hartelijk we1kom, daarop zongen 
de korpskadetten een lied, waarin hun ver
langen uit kwam om voor Jezus te strijden. 
In duidelijke, eenvoudige bewoordingen 
bracht de Kolonel zijn evangelieboodschap, 
de menschen stellend voor een directe keuze. 
Drie zielen gaven aan de uitnoodiging gehoor 
en erkenden Jezus als hun Zaligmaker. 
Halleluja ! 

Solo. 
Een flinke schare was opgekomen. Voor-dat 

de bijeenkomst begon, brachten de padvinders 
den Kolonel het ,,Vol saluut". Met zegen werd 
de boodschap des (Efoils gepredikt en wij 
mochten ons verheugen over 3 zielen, die 
tot Jezus kwamen. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKW ARTIER. 

Aanstellingen. 

Majoor K. E. Whur naar Toeren, Ziekenhuis. 
Adjudant E. Pantea naar Zuid-Sumatra 

(Bijzondere dienst) . 
Adjudant J. Kalangi" naar Tondano. 
Kapitein A. Hoetadjoeloe* naar Scerabaja IV. 
Luitenant C. A . Sumampouw naar Manado I. 

A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

Bandoeng, 20 Februari 1939. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 

5 Maart Bandoeng, Radio-uitzending. 
8 Djember, lezing. 

11 Makassar. 
15 Manado, welkomstsamenkomst. 
16 Manado, lezing met lichtbeelden. 

17 
" 

Tomohon. 
18 Woloan. 
19 Tompasso. 
20 Langoan. 
21 Kakas. 
22 Remboken. 

23 
" 

Sender. 
24 Airmadidi. 
25 Sawangan-Tonsea. 
26 Tondano. 
28 
29 
30 
31 

" 

" 
" 

Werot. 
Amoerang. 
Toempaan. 
Mana do. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

5 Maart Bandoeng (met den T.C.). 
23 Bandoeng I. 

Brigadier Hiorth. 

2 Maart Bandoeng I. 
5 Bandoeng II. 

12 
19 

" 

Batavia II. 
Bandoeng I. 

26 Batavia I . 

Brigadier Rosenlund. 

5 Maart Magelang I ; 11 - Ambarawa ; 
12-13 - Semarang I ; 14 - Kreng
seng ; 15 - Bendosari ; 16 - Che
ribon; 21 - Solo ; 22 - Ngaw i ; 
26-27 - Magelang I en II. 

Adjuclante Brouwer. 

7 Maart Batavia II; 12 - Bandoeng II; 
19 - Poerwonegoro. 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N.l. R.O . M. 

AVONDWIJDING 
Dinsdag 21 Maa rt a.s. 
19.50 - 20.10 uu r 

M ajoor C. B a r b i er spreek t 

over : 

.. GODS ZWIJGEN" 

WIJ ZOEKEN: 

HERMANUS SJOLLE MA, geboren 24 
April 1894 ; laatst van gehoord uit Batavia 
in 1916. Voor zoover bekend is hij 20/9/17 
afgemonsterd van het S.S. ,,Roepart". Zijn 
eigenlijk beroep is bakker ; is op den 20sten 
September 1919 uit het Bevolkingsregister 
te Amsterdam afgeschreven naar Indie. 

Ouders willen gaarne met hem in contact 
komen. 

Allen. die omtrent bovengenoemden per
soon eenige informaties kunnen verstrekken, 
Worden verzocht hierover te correspondee
ren met: 

Kolonel A. C. Beekhuis 
Dcpartement v/h Maatschappelijk werk 

onder mannen, 
Javastraat 16, Bandoen g. 
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De Tei;r. Kommandant. 

Gedurende de afgeloopen maand is onze 
Leider weer in voile actie geweest. In Ban
doeng werd het welkom van Lt. Kolonel 
en mevr. Lebbink, Majoor Whur er. Adju
dante Pantea geleid, alsook de vaarwelsa
menkomst van Adjudant en mevr. Palstra. 
Behal ve in de open bare samenkomst, werd 
in een besloten officierssamenkomst een 
woord van hartelijke waardeering gesproken 
en de band van kameraadschap versterkt. 

Met mevrouw Beekhuis werd een bezoek 
gebracht aan onze posten in Semarang, ter
wijl de Kolonel ook een lezing hield in 
Buitenzorg. Als deze aanteekeningen ter 
perse gaan, hoopt de Kolonel op reis te zijn 
naar Soerabaja voor de installatie van Adju
dant Palstra in zijn nieuwe functie als 
districts-officier voor Oost-Java. Voor 
verdere bijzonderheden verwijzen wij gaarne 
r.aar de diverse rapporten. 

De maand Maart is grootendeels gewijd 
aan een bezoek aan de Minahassa, waar alle 
posten bezocht zullen worden. 

De Chef-Secretaris. 

De Chef-Secretaris bevindt zich, terwijl 
deze ,,Nootjes" geschreven worden in Su
matra, om te Medan de afscheidssamenkomst 
van Majoor Berge en het welkom van 
Majoor Koning te leiden in het Eur. Kinder
huis aldaar. Tegelijkertijd staan er heel wat 
zaken op het programma en verschillende 
besprekingen, ook met het oog op het a.s. 
25-jarig jubileum van de lepra- kolonie te 
Poeloe si Tjanang. 

Voor zijn vertrek naar Sumatra's Oostkust 
leidde de Kolonel, bijgestaan door mevr. 
Ridsdel, de welkomstsamenkomst van Majoor 
en mevr. Uylings, die juist van Europeesch 
verlof zijn teruggekeerd. Ook leidde mevr. 
Ridsdel het afscheid van Majoor Koning in 
het Melsjeshuis en installeerde zij mevr. 
Brigadier Hiorth als Divisie- Gezinsbond 
Secretaresse. Gods zegen werd op merkbare 
wijz'e in al deze bijzondere samenkomsten 
ervaren. 

Verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix. 

In verband met dezen blijden dag zond 
de Terr. Kommandant het volgende telegram 
aan Zijne Excellentie, den Gouverneur
Generaal: 

,,Officieren, soldaten en volgelingen 
van het Leger des Heils in Ned.-Indie, 
verzoeken Uwe Excellentie beleefd om 
ter gelegenheid van den eersten ver
jaardag van H.K.H. Prinses Beatrix, wel 
onze oprechte geluk- en zegenwenschen 
te willen overbrengen aan de Koninklijke 
familie." 

Verder werd des avonds een groote open
lucht-lichtbeeldensamenkomst gehouden. Dit 
was een mooie gelegenheid tot Evangelie
prediking. Meer bijzonderheden hierover 
elders in dit blad. 

Jeugdwerkers-avond. 

Op Woensdag 8 Februari leidde Kolonel 
Beekhuis een avond voor de jeugdwerkers 
der Bandoengsche korpsen in de bovenzaal 
van de Kweekschool. Het was een goede 
avond, waarin verschillende punten van 
groot belang voor het Jeugdwerk naar voren 
werden gebracht. Het nieuws, dat Adjudante 
Brouwer omtrent de nieuwe poging der 
Toortsdragers en het Godsdienst- onderricht 
doorgaf, was verblijdend. 

Nieuw Jav.aiansch Kinderhuis. 

Het is ons een vreugde te melden, dat 
Brigadier Stewart, de Vrouwen-Maatschap
pelijk-Secretaresse, er in geslaagd is, een 
geschikt huis te vinden om de J avaansche 
kinderen van het vroegere tehuis in Djokja, 
onder te brengen en wel te BLITAR. Men 
is druk bezig alles voor een spoedige opening 
~ waarschijnlijk begin Maart - in orde te 
brengen. 

Versterking der troepen. 

In zijn Nieuwjaarsboodschap voor de Hol
landsche Strijdkreet, schreef Kommandant 
Vlas, dat hij 'hoopt ook dit jaar een groep 
officieren te kunnen uitzenden naar Ned.-

DE CHEF ... SECRET ARIS en MEVR. RIDSDEL 
LEIDEN BIJZ O NDERE SAMEN KOM ST E N 

IN BATAVIA I e n II 

Welkom van de Majoors Uyliogs 

Er is veel gebeurd in de Batavia-Leger
wereld en daarvan willen wij gaarne iets 
vertellen. 

Allereerst was daar het welkom van de 
Majoors Uylings, die juist van Europeesch 
verlof terugkeerden en in korps I verwel
komd werden. Hun beider woord was vol 
van dank aan God voor genoten zegeningen, 
doch tegelijkertijd klonk daarin ook door een 
aanvaarden van de taak, die wederom op 
hun schouders werd gelegd. Kolonel en mevr. 
Ridsdel spraken hun hartelijke woorden van 
waardeering en bemoediging toe. 

De Gezinsbond. 

De Majoors vertrokken den volgenden dag 

naar Koen.doer om hun arbeid te aanvaarden 
en de Chef-Secretaris reisde naar Medan 
voor zaken. Mevrouw Ridsdel bleef echter 
tot onze vreugde en leidde op Maandag 6 
Februari de installatie van mevrouw Briga
dier Hiorth als Divisie-Gezinsbond-Secreta
resse. Een flink aantal zusters was opge
komen. Mevrouw Kapitein Geus droeg bet 
samenzijn op in het gebed en mevr. Adjudant 
Jansen heette namens de zusters de gas ten 
welkom. Na het kopje thee, wat nu eenmaal 
bij een Gezinsbond behoort, werd met groote 
aandac'ht geluisterd naar mevrouw Ridsdel, 
die ons Gods woord verklaarde. Verschillende 
zusters gaven zich dien middag op als lid. 

In korps II waren des avonds een 40-tal 
zusters bijeen voor een openbaren Gezinsbond. 
Ook hier werd mevrouw Hiorth hartelijk 
ontvangen in haar nieuwe functie. Vrien
delijke woorden werden gesproken en be
loften voor de toekomst gegeven. Mevrouw 
Kolonel Ridsdel had den hoofdschotel en 
braoht door haar krachtig, duidelijk woord 
grooten zegen. Mevrouw Wattimena, de 
secretaresse voor den Gezinsbond van Bata
via II, sloot met dankgebed. 

Adj. J. 

Vaarwel van Majoor Koning. 

In het korps werd de vaarwelsamenkomst 
van de Majoor geleid door Brigadier Hiort.h. 
De meisjes van het Tehuis waren aanwezig, 
voor zoover mogelijk, alsook verschillende 
officieren, w.o. mevrouw Kolonel Ridsdel, dit
maal als toehoordster. Adjudant Janser. 
sprak een hartelijk woord tot de scheidende 
Majoor. Kapiteine Dreverman sprak over 
zegen en aangenaam samenwerken met haar 
,,eerste directrice in Ned.-Indie". De Majoor 
zelf memoreerde de vele zegeningen in Ba
tavia ontvangen. W el was het moeilijk zoo
vele ban.den te verbreken, doch de bereidheid 
tot volgen in den weg van God, was sterker 
dan iets anders. Het was een gezegende 
samenkomst. Des avonds in de bijeenkomst 
geleid door den B.O. kwam een jonge man 
vrijwillig tot God. 

In bet Meisjesh u is. Hier was de leiding 
van de afscheidsbijeenkomst in handen van 
mevrouw Kolonel Ridsdel. God heeft het 
werk van Majoor Koning met veel zegen 
bekroond. Veel buitenmeisjes waren opge
komen om nogeens voor het laatst met de 
Majoor samen in den ,,familiekring" te 
zijn. Met droefheid zien zij haar gaan, die 
hen oprecht heeft liefgehad en geholpen en 
over hen gewaakt heeft in de meest moei
lijke · omstandigheden van haar leven. De 
hoofdtoon was dan ook D ANK. Ditzelfde 
werd ook beluisterd in de toespraak van 
Adjudante Stapleton, die dankte voor de 
preHige samenwerking tusschen officieren 
en directrice. Al wat gesproken werd en zoo 
oprecht gemeend was, moet voor de Majoor 
straks een groote bemoediging zijn. Met volle 
aandacht werd tot slot geluisterd naar de 
bijl::elboodschap van mevrouw Ridsdel. Haar 
tekst : ,,Ik zal u onderwijzen en U leeren 
van den weg, dien gij gaan ~ult ; Ik zal 
raad geven, Mijn oog zal op U zijn", was 
zoo veelbeteekenend gekozen en de toepas
sing zoo teer e1: duidelijk, dat vier meisjes 
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Indie. Dat is vreugdevol nieuws voor ons en 
met verlangen wordt naar nadere berichten 
hieromtrent uitgezien. Kolonel Beekhuis 
heeft vele nieuwe plannen, die echter moeten 
wachten tot versterkingstroepen arriveeren, 

De Kadetten. 

Gedurende de laatste weken van Februari 
zijn de Kadetten uit voor practischen dienst 
in het Veld. In drie brigades zijn ze er 
op uitgetrokken naar l\!lidden-Java. Ir. een 
volgend nummer hopen wij een en antler 
omtrent hun activiteit mede te deelen. 

De Jongeliedenweek. 

Deze werd gehouden gedurende de derde 
week van Februari. In Bandoeng worden 
grootsche plannen gemaakt, die als deze S.K. 
uitkomt, naar wij hopen met goed welslagen 
ten uitvoer zijn gebracht. Wij zien uit naar 
rapporten omtrent deze jeugdweek. 

Uit onzen familiekring. 

Vreugde en leed wisselt zich af in het 
leven en in een groote familie als het Leger 
des Heils, bemerkt men dit wel bijzonder. 

De Adjudants Ter Telgte van Tompasso 
(Manado) hebben een zwaar verlies geleden 
door het heengaan van Arend, hun zoontje 
van 2 jaar. Behalve het telegram, dat ons 
dit bericht bracht, hebben wij nog geen na
dere bijzor.derheden, doch wij verzekeren 
onze makkers van de gebeden hunner kame
raden in deze donkere dagen. De Heer 
trooste hen ! 

Adjudante Kuneken en Kapiteine Spijker 
werden beiden in de C.B.Z. te Semarang 
opgenomen, de eerste voor het ondergaan van 
een operatie, de laatste ter observatie. Geluk
kig zijn beiden in zooverre hersteld, dat zij 
haar arbeid, zij het dan ook langzaamaan, 
konden hervatten. 

Luitenant Hendrik moest te Bandoeng be
handeld worden voor een kleine operatie in 
den neus. 

God zegene al deze makkers op bijzondere 
wijze ! 

Hartelijk gefeliciteerd. 

De Luitenants Kalangi van de Landbouw
kolonie te Kalawara verheugen zich over 
de geboorte van hun dochter. Moge zij op
groeien tot eer van God en vreugde van haar 
ouders ! 

Welverdiend verlof. 

Majoor Birkhoff van Kasijan en Majoor 
Cornelius van Boegangan hopen zich op 8 
Maart op de ,,Indrapoera" in te schepen, om 
haar verlof in Europa door te brengen. Wij 
wenschen haar een prettigen tijd toe. Majoor 
Lauter brengt haar verlof hier in Indie door 
en hoopt in deze maanden nieuwe kracht op 
te doen, om nog eenigen tijd voor haar 
Meester te kunnen werken. Zij is momenteel 
in Oengaran. 

De Kapiteins Papilaja zijn in Ambon voor 
bijzonder verlof en hopen eind Maart weer 
op hun post terug te zijn. 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

Telegrafisch werd bericht ontvan.gen 
middels het Internation.aal Hoofdkwar
tier, dat de moeder van mevrouw Lt.
Kolonel Ridsdel, mevrouw van Oene, 
uit ApeldGOrn, bevorderd is tot Heer
l~jkheid. 

Dit heengaan is een groot verlies, 
vooral voor haar kinderen, en natuur
lijk in het bijzonder voor mevrouw 
Lt.-Kolonel Ridsdel en den Chef
Secretaris die hun bejaarde moeder in 
vele jaren niet konden ontmoeten 
door bun arbeid in deze Gewesten. 
Mevrouw Ridsdel zegt zelf: ,,Zij was 

de edelste en beste moeder, een lieve 
Godvreezende vrouw en voor velen. 
ook officieren, een . ,1\'loeder .in Israel." 

Moge de Heer allen, die haar lief 
waren, ondersteunen en troo ten door 
Zijn tegenwoordigheid en hen doen 
i·usten in de weten chap, dat hun 
geliefde THUIS is bij Jezus ! 

besloten hart en leven in Gods bewaring 
te stellen. Ten zeerste werd gewaardeerd, 
dat mevr. Ridsdel de leiding van dezen avond 
op zich had willen nemen. God zegene 
Majoor Koning in haar nieuwen werkkring. 

Kapt. H. G. 
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,,Hei daar, wind," riep een ongeduldige 
stem, ,,en help een vriend in nood, wil je ?" 

,,Zeker," antwoordde de goedaardige wind 
en toen hij aan den voorkant van het huisje 
kwam, vond hij daar een langen tak van een 
klimroos, die probeerde los te komen van de 
banden, die haar ,gebonden hielden. 

,,0, help me toch," zei ze, ,,help me om dien 
naren spijker uit te trekken ; dan hen ik 
tenminste vrij." 

,,Onzin," zei de wind, ,,die spijker dient, om 
je •behoorlijk op te leiden, zoodat je zult 
opgroeien tot een schoone roos, beladen met 
witte bloemen." 

,,Net alsof ik mijn weg zelf niet op den 
muur zou weten te vinden, zonder die spij
kers en strooken ·band," riep de roos boo::. uit. 

,,Misschien wel ; maar zelfs al zou je dat 
kunnen - waar ik nog niet eens zoo heel 
zeker van hen - dan vrees ik toch nog, dat 
je niet sterk genoeg bent, om zonder eenige 
hu1p tegen den muur op te klimmen. 

,,Kan me niet schelen. Ik wil niet gebonden 
wezen," riep de ongeduldige tak weer. ,,En 
als je me niet wilt helpen, om los te komen, 
dan zal ik den spijker er zelf wel ui:ttrekken." 

,,J e moet het dan zelf maar weten," ant
woordde de wind verdrietig en zonder veel 
inspanning boog hij den tak naar voren, tot
dat de spijker uit den muur getrokken was. 
De roos viel op den grond. 

PAD
VINDERS

HOEKJE. 

Samuel Morse, de uitvinder van de tele
grafie, begon zijn loopbaan als kunstschilder. 
Hij werd een van de toonaangevende artisten 
van zijn tijd. De vruchten van zijn penseel 
zijn te vinden in een der grootste musea van 
New-York. 

Vele padvinders hebben over Morse gele
zen als de uitvinder van de telegrafie, <loch 
weinigen kennen de geschiedenis van de 
moeilijkheden, welke hij had te overwinnen, 
voordat zijn uitvinding aanvaard werd, een 
uitvinding, die later zulk een machtigen 
invloed zou hebben op onze geheele samen
leving. 

Veel had hij te lijden onder lbespotting, 
ongeloof en misverstand. Maar men slaagde 
er nooit in zijn energie te dooden. Na vele 
jaren gelukte het hem eindelijk gehoor te 
vinden op een groot Congres van vertegen
woordigers van vooraanstaande handelshui-

STEUNT ONZEN 

MOEDER 
VERTELT 
ALLEEN KL!MiMEN. 

Dien nacht viel er een hevige regen, die 
den lossen tak tot op den grond boog. 

,,Dat heerlijke buitje heeft ons echt goed 
gedaan," riepen de grassprietjes, blaadjes, 
bloemen en boomen. 

,,Het heeft mij niet veel goed gedaan," 
mopperde de dwaze tak, die languit over den 
doorweekten grond lag, geheel met modder 
bedeikt. 

,,Zoo'', merkte de wind op ; ,,wat iou je nu 
zeggen van een paar spijkers en een paar 
stukjes .band, die je uit den modder zouden 
kunnen houden ?' 

,,Ik wil niet geibonden wezen," antwoordde 
de roos koppig. ,,Het is heelemaal geen eer, 
om opgeibonden en vastgespijkerd te zijn. De 
zon is toch ook niet gebonden." 

,,Wel, wel mijn vriend", riep de wind, ,,ik 
ken niemand in de geheele wereld, die ge
hoorzamer is dan de zon. Iedere dag heeft 
een vastgestelden tijd voor haar om op te 
komen en onder te gaan ; dag aan dag is haar 
baan in de hemelen bepaald en nooit wijkt 
ze van de haar aangewezen weg af." 

Een oogenblik voelde de roos zich dwaas. 
Toen zei ze gemelijk : ,,Laat me alsjeblieft 
alleen," en de wind ging heen ........ . 

,,Vriend," zei de tak op een anderen dag 
tot de wind, ,,soms zie ik een glimp van de 
roos hoog boven mij en wanneer jij langs me 
heen gaat, dan ruik ik den geur van haar 
bloemen en er is bloem noch knop aan mij. 
lk wil graag mooi wezen en tot boven aan 
den muur gloeien." 

,,Neem mijn raad dan aan", zei de wind, ,,en 
wanneer een vriendelijke hand je een volgend 
maal opbindt, maak je dan niet weer los. Die 

zen. naar kiwam de eerste telegrafische ver
binding tot stand tusschen Washington en 
Baltimore. 

IDe moed, welke een man aan den dag legt 
door zich na herhaalden terugslag weer op te 
richten, is een tamelijk zuivere toetssteen voor 
zijn karakter en deze geest van vastberaden
heid, die niet opgeeft of verslapt, is over het 
algemeen een bijzondere karaktertrek bij 
degenen, die uitblirrken in deze wereld. Dege
nen, die onverschrokken voorwaarts gaan, 
nemen de meest belangrijke posten in, ook 
in onzen tijd. 

VOOR JONGENS EN MEISJES. 

ZoEK het gezelschap van jongelui van 
goede reputatie, als je waarde hecht 

aan eigen goeden naam. iHet is beter, om 
alleen te zijn, dan in slecht gezelschap. 

V ERTEL geen nieuwtjes, als je niet zeke1 
bent van de waarheid, of als je ze niet 

geheeI weet. 

NEElM niets op je, dat je niet volbrengen 
kunt, maar gee£ er zorgvuldig acht op, 

<lat je je beloften houdt. 

ARBEID 
DOOR HET BEVORDEREN VAN ONZE INDUSTRIE ! 

COCOSMATTEN 
voor alle doeleinden, in iedere gewenschte maat en 
kleurencombinatie - handgevlochten, onverslijtbaar. 

Prijzen : zonder kleuren 

gekleurd 
f 2.- per M 2 ~ 

loco Semarang : 
,, 2.50 per M 2 

bet Leger des Heils, inrichting voor zieke en behoeftige inheemschen, 
Boegangan 2, 

Bestellingen worden ook aangenomen door het Handels-departement, 
Javastraat 16, Bandoeng. 

andere roos zou ook niets anders dan een 
tak in den modder zijn, als ze 1 niet vastge
bonden was." 

,,Hef me dan op, goede vriend, hef me op 
tegen den muur." 

,,Neen, dat kan ik niet, maar ik wil je wel 
helpen." Toen ging de wind heen en begon 
hard te fluiten. Hij ging naar den esch en 
zwiepte de takken van den boom tegen de 
vensterruit aan, totdat de man, die in het 
huis woonde, met een hamer en een paar 
spijkers naar buiten kwam. 

,,Er moet ergens een tak los zitten," zei hij 
en hij keek rond, tot hij de arme roos zag, die 
zielig in den modder lag. 

,1Die heeft wel een spijkertje noodig", zei 
hij. En hij hief haar op en 1bevestigde ze tegen 
den muur en de tak klemde zich ibescheiden 
aan de steunsels vast. 

,,0, wat zou ik er niet voor willen geven, 
om ook zoo rein, wit en liefelijk te wezen, als 
de rozen boven mij,." riep ze. ,,En ik zou nu 
ook zoo geweest zijn, als ik niet zoo eigenwijs 
en trotsch was geweest. Den volgenden nacht 
reinigde en verfrischte een zacht 'buitje de 
bezoedelde blaadjes. De dagen gingen voorbij 
en zie, op een mooien morgen hing er aan 
den tak een weelde van mooie, sneeuwwitte 
bloemen." 

,,Wil je al die nare spijkers er niet uittrek
ken ?" vroeg de wind plagend. Maar de 
rozetak overlaadde haar ouden vriend met 
heerlijken rozengeur en antwoordde: ,,Wat! 
en dan weer in den modder terecht komen ? 
Neen, hoor, dank je wel !" 

De 
geschiedenis 

van een 
roos 

Nieuws van bet Jeugdfront. 
Batavia II. - Bij het bezoek van Kapiteine 

Kappers werden 12 Jong Soldaten ingezegend. 

Batavia I. - Op den Beslissings-Zondag, 
geleid door A<ljudante Brouwer, gaf een 
jongen zijn hart aan Jezus. 's Avonds werd 
J anske Jansen ingezegend to_t K.K. 

Poerworedjo. - Maria Maatita werd tot 
K.K. ingezegend en is begonnen om de 
zandbaklessen te gebruiken in de kleuterklas. 

Bandoeng I slaagde erin een fijne rimboe 
te krijgen voor zijn W el pen. 

Rembangs opkomst in de Compagnie
samenkomst is gestegen. De 3 K.K.'s zijn 
ijverig aan de Bijbelstudie getogen. Is er 
iemand die hen helpen kan aan een Maleisch 
Oud-Testament of ,,Tjerita seratoes empat"? 

Tompas.so heef.t de 2e groep va~ Toortsdra
gers in N.I. met ruim 20 leden en eigen 

· bibliotheek. 

Chcribon was het eerste korps in de Mid
den-Java Divisie, dat Toortsdragers instal
leerde, als Groep No. 3, met 18 leden. (Op 
den Beslissings-Zondag kwamen 8 kinderen 
uit). 

In Midden-Celebes had Brigadier Wood
ward een bijeenkomst ,,ergens in het binnen
land" met 13 Toortsdragers. 

Het Jeugdkorps van Bando~ng Il werd 
aangesterkt met 3 nieuwe Jong Soldaten. 

Bandoeng I, Batavia, Soerabaja, M.alang en 
Magelang zonden verblijdende berichten over 
goedbezochte klassen van het Godsdienst
onderricht. 

Tarakan meldt toestemming om voor de 
kinderen, wier ouders dit wenschen, het 
Godsdienstonderricht op de school te geven. 

ZONDAG 

26 Maart a.s. 

K A N D I D A T E N

Z ON DAG 

DRUK VISSER - BANDOENG 

MAART 1939 

INZEGENING van een KORPSKADET 
in BATAVIA I. 

Adjudante Brouwer leidde op Zondag 22 
J anuari de inzegening tot korpskadet van de 
dochter van de Adjudants Jansen. Dat was 
een gewichtige gebeurtenis, en daarvoor was 
zij den ganschen Zondag met ons. 

In de kindersamenkomst - Beslissings
Zondag - kwam een flinke jong~h vrijwillig 
naar voren. In de Heiligingssamenkomst was 
een flinke schare aanwezig. Wat was er een 
aandacht ! In den nabidstond knielde een 
jonge man neer om God de leiding van zijn 
leven in handen te geven en zijn. jonge vrouw 
knielde naast hem. 

Des avonds had de inzegening plaats van 
de eenige dochter van de Adjudants Jansen. 
Terwijl haar vader de geliefde Legervlag 
ontplooide werd Gods zegen over haar afge
smeekt. Uit haar persoonlijk getuigenis 
sprak het verlangen een arbeidster voor 
Christus te worden om zielen voor Zijn ko
ninkrijk te winnen. Mevrouw Jansen sprak 
over het oogenblik, toen zij 30 jaar geleden 
dezelf<le belofte als korpskadet aflegde. Het 
was een goede samenkomst en veel zegen 
kwam tot ons hart. 

Adj. J. 

KOLONEL BEEKHUIS HOUDT BEN 
LEZING TE BUITENZORG. 

,,Het Leger des Heils heeft nog altijd tot 
taak, een getuige te zijn voor Christus en de 
heilssoldaten zullen blijven vertellen van een 
Reiland, Die kwam om zondaars te redden". 
Met deze woorden sloot Kolonel Beekhuis 
zijn lezing in iBuitenzorg. Er was een aardig 
aantal belangstellenden bijeen gekomen. Ds. 
J. A. de Klerk introduceerde onzen Leider 
bij de aanwezigen en gaf in enkele welgeko
zen woorden, uiting aan de sympathie en 
belangstelling voor onzen arbeid. !Hij memo
reer<le, hoe er de laatste jaren een nieuwe 
geest in het kerkelijk leven was gekomen en 
het Leger des Heils daarin een belangrijke 
rol had gespeeld. 

Daarop nam de Kolonel het woord. ,,Be
schouw het Leger als een uiting van Gods 
lief<le voor de wereld", zeide hij o.a. ,,want 
God heeft aan ons gedacht, en ons werk is 
Zijn werk geweest." iHet was een mooie avond, 
de sfeer van het prachtige kerkgebouw, de 
aandachtig luisterende schare, het lied van 
een groep Bataviaasche officieren, alles 
werkte mee tot een goed geheel. 

SOERABAJA. 
ADJUDANT PALSTRA GEINSTALLEERD 

als Districts~officier voor Oost-Java. 
Voor deze bijzondere gelegenheid was de 

Loge in Soerabaja gehuurd. De zaal was 
geheel bezet en ,,het is een echte ouderwet
sche Legersamenkomst geworden", zeide 
menigeen aan het slot. ,,Wij gelooven, dat God 
de gedachte om de Adjudants Palstra naar 
Oost-Java te zenden, in het hart van onzen 
Leider gelegd heeft en in dezen geest zullen 
wij hen ontvangen", zeide een der officieren 
en deze gedachte kwam tot uiting in het 
welkomstwoord van allen, die de gelegenheid 
kregen te spreken. Dit waren: Majoor Kyle, 
namens het maatschappelijk werk ; Adjudant 
Gladpootjes als vertegeruwoordiger van het 
Eur. korpswerk en Kapitein iBoschma namens 
de inheemsche makkers. 

,,Wij zijn gekomen om te dienen", zeiden 
de Adjudant en zijn vrou w en de Kolonel, 
als een ervaren heilsofficier van vele jaren, 
vermaande de nieuwe Districts-oHicieren om 
de Legervlag en Legerprincipes hoog te 
houden. 

Tot slot werden onze beide makkers onder 
de Legervlag ook hier gewijd tot hun nieuwe 
taak, terwijl de aanwezigen hun het ,,Dat 
's Heeren zegen op U daal", toezongen en de 
Kolonel hen opdroeg in het gebed aan God. 
Deze samenkomst werd voorafgegaan door een 
Oificier!:lsamenkomst, die een bemoediging 
was voor al de aanwezige officieren uit Oost-
J a va. Y. 
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