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W ANNEER ik de afbeelding op 
deze voorpagina bezie, word ik 
herinnerd aan de reizen, die 

ik in deze eilanden ondernomen heb. 
Hoe vaak heb ik een dergelijk beeld in 
werkelijkheid gezien ! Voor wij even
wel de gouden rijstvelden kunnen 
aanschouwen, heeft er heel wat moe
ten plaats vinden; we hebben de man
nen door den modder zien waden om 
den grond te bewerken, we hebben de 
vrouwen de kleine rijstplantjes zien 
uitplanten en we hebben opgemerkt, 
hoe de verfrisschende regen medehielp 
om .de kleine spruitjes te doen opschie
ten. W anneer we het voorrecht hadden 
korlen tijd daarna denzelfden weg te 
gaan, zagen we het -frissche groen als 
een karpet oiver de velden uittiespreid, 
en later vielgde de oogsttijd. Dit alles 
heeft ongetwijfeld een cmvergetelijken 
indruk ook op uw geest gemaakt. 

Bij een tweeden b1ik op de plaat 
wO'I'dien mijn geda•ahten gevoerd naar 
het Boek der boeken, en in het bijzon
der naar dat gedeelte, waar gesproken 
wordt over ,,den laatsten oogst' , 
waar bij wij allen betrokken zullen 
zijn. Mag ik u verwijzen naar Openba:
ringen 14, vers 14 tot 20, waar zulk 
een duidelijke beschrijving staat over 
den ,,oogst der aarde" ? De Heer des 
oogstes is de Zoon des menschen ; Zijn 
strijdwagen is ......... een witte wolk ! 
Het teeken van Zijn waardigheid ...... . 
een gouden kroon ! Het symbool van 
Zijn macht . . . . . . . . . een scherpe sikkel ! 
Een stem uit den tempel noodigt Hem 
Zijn werk te volvoer·en. ,,Zend Uwen 
sikkel en maai !" (vers 15) Het uur 
om. te maaien is aangebroken ........ . 
de oogst der aarde is rijp geworden ! 
Oogsttijd ......... het graan is rijp, de 
zonde der mensohiheid is vol gewor
den ! 

* * * 
Als we de plaat. nauwkeu:rig be

schouwen, bemerken we, dat de maai
sters de rijsthalmen een voor een, 
afsnijden. Voordat de oogst rijp is, 
kunnen we niet zeggen wat de op
brengst zal zijn ! 

Maar in het einde, wanneer de oogst 
rijp is, zal worden geopenbaard, welke 
vruohten ieder mensch heeft voortge
bracht. Er zijn menschen, die hebben 
gestreefd naar rijkdom, populariteit, 
naar een goede positie of macht, ande
ren hebben al hun tijd en krachten 
gegeven aan het behartigen van hun 
zaken en het verzamelen van geld, 
weer anderen hebben slechts de genoe
gens van deze wereld nagejaagd. De 
vruchten, die deze allen echter voort
brengen, zijn droomen ; met het ont
waken bij de laatste bazuin, zullen de
zulken hun handen ledig vinden. Zij 
echter, die goede vruchten hebben 
voortgebracht, die God hebben liefge
had en gevreesd, en gerechtigheid en 
vrede hebbcn betracht, zullen zijn als 
de tarwe, die verzameld wordt in de 
hemelsche schuren, zooals we het kun
nen lezen in Mattheus 13 vers 30. 

Lezers, welk oordeel zal over ons 
worden uitgesproken bij den grooten 
oogst ? He bben wij goede vruchten 
voortgebracht? Wellicht zegt u: ,,Ik 
hoop het". In deze dagen zijn er teeke-

nen, die er op wijzen, dat ons moeilijke 
tijden te wachten staan, zoowel in 
stoffelijk als in geestelijk opzicht en 
mogelijk is de Dag van Afrekening 
nahij. 

Hoe zullen wij voor God bestaan ? 
Ge kunt lachen om den godsdienst, ge 
kunt Christus verwerpen, maar ver
geet niet, dat eens de engelen den oogst 

der aarde zullen binnenhalen ! 

Laat ons toezien, dat wij bij dien 
oogst niet bescihaamd· uitkomen ! Het 
onkruid zal als kaf ver brand worden, 
maar het goede graan wordt in Zijn 
schu:ren verzameld. 

Ik wil eindigen met een vers, wat 
vele jaren geleden werd gezoogen : 

Zaaiend het zaad in den morgenstond, 
Zaaiend het zaad in het rniddaguur, 

Zaaiend het zaad in den avondstond, 
Zaaiend het zaad in het nacht'lijk uur 

0, wat zal het oogsten zijn? 

't Oordeel voor wie zooveel licht toch bezat 
't Oordeel voor wie niet wou gaan ' t smalle pad 
't Vonnis te hooren: ga weg van Mij ! 
Vreeslijk, vreeslijk zal 't oordeel zijn ! 
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UIT DE ZIEKENKAMER. 
Zuster Vonk, de secretaresse van korps 

Malang I, d ie sedert vele maanden aan het 
ziek bed gekluisterd is, zendt vanaf haar 
rustbed aan al haar makkers een hartelijk en 
zustergroet. Het is voor onze makker een 
zwa~e l:.eproeving om, weggerukt u it haar 
drukken ar beid, stil neer te liggen, d och op 
bijzondere wijze is de H eer in deze maanden 
genceg voor h aar geweest. On derstaar:d 
stukje door haar ge schreven ter bemoediging 
van anderen, die wellicht een gelijken 
lijdensweg moeten gaan, nemen wij gaarne 
op. 

* * * 
,,Wanneer iemand iets overkomt zeggen 

wij, menscher., zoo spoedig: ,,Wat zielig voor 
hem of haar ! " en zijn wij geneigd hen te 
beklagen, om den weg, welken zij t.e gaan 
hehben. Mijn ervaring is echter, dat, h oe 
moeilijk ook te aanvaarden, God ons toch de 
dingen zendt tot ons bestwil. Een mijr:er 
vrienden schreef mij in een brief de vol
gende kleine geschiedenis, die ik gaarne aan 
onze lezers doorgeef, omdat ze mij zelf zoo
veel leerde. 

,,Een oude man woonde met zijn zoon op 
een eenzamen heuvel, op een kleine boer
derij . Op een dag liep zijn paard weg en 
de buren kwamen om hem in zijn ongeluk 
te troosten. Zijn antwoord was : ,,Hoe weten 
jullie, dat dit voor mij een ongeluk is ?" Na 
eenigen tijd kwam zijn paard terug, met zich 
hrengende eenige wilde paardef'. uit de 
steppe. Wat een fortuin voor den ouden man! 

Weer kw amen de buren, ditmaal om hem 
geluk te wenschen met dit buitenkansje. 

l\'.Iaar <le oude man sprak : ,,Wie zegt, dat 
dit voor mij een buitenkansje is?" 

Nu er zooveel paarden waren, begon zijn 
zoon ook paard te rijden. Op een dag viel 

TWEE GETUIGENISSEN. 

, 

De K.apiteines Hidding en 
Ossendrijver, die tegelijk met 
de groep officieren de vorige 
maand in Ned.-Indie aan.kwa
men, <loch in Medan ac:hterble
ven, maken, deze maand kennis 
met onze lezers. 

,,Gaarne wil ik deze gelegenheid aangrij
pen een persoonlijk getuigenis te geven. De 
Heer heeft voor mij alle dingen wonderbaar 
geleid en het is mij een vreugde, dat ik in 
het inheemsche kinderhuis bier een plaatsje 
mag innemen. Wat is het goed God t.e voJ.gen 
en t.e weten, dat men voor Zijn rekening is ! 
Niet dadelijk, toen God mij riep, was ik 
gewillig voor dienst in Ned.-Indie. lk meen
de, dat mijn moeder mij niet kon missen, 
doch toen God enkele jaren daarna den weg 
opende en mij opnieuw riep, heseft.e ik, dat 
ik niet !anger moc:ht aarzelen. 

Ik zag den Heer Jezus als het volmaakte 
offer en uit liefde heh ik gezegd : ,,Heer, 
hier hen ik, neem mij." Ik wist niet, of mij 
nogeens de gelegenheid voor zendingsdienst 
gegeven zou worden, <loch toen ik gehoor
zaam was, heeft de Heer gezongd. Met Zijn 
hulp zal ik achten mijn werk te doen tot 
eer van Zijn naam en hoop er anderen toe 
te brengen zich ook aan Hem over te geven". 

,, Kapiteine G. Ridding. 
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hij van het paard en brak zijn been. Ander
maal kwamen de buren, om hem te troosten 
in zijn ongeluk, m aar de oude hoer zeide 
evenals de eerste maal : ,,Hoe weten jullie, 
dat dit voor mij ongeluk is?" Toen brak 
er oorlog uit er. alle jonge mannen moes
ten naar ·het front. Maar de tzoon van den 
ouden man kon ·niet gaan, want hij was 
kreupel." 

Dit is slec:hts een eenvoudig verhaal, doc:h 
het heeft ons een groote les te leeren. Hoe 
vaak maken wij ons zorgen over den weg, 
dien wij hebben te gaan. De mensch heeft 
geen recht te oordeelen over wat goed of 
slecht voar hem is. Wij wet.en immers, dat God 
in Zijn groote liefde voor ons hesohikt, wat 
tot ons nut is? Wij, menschenkinderen, moe
ten deze les r.og zoo vaak leeren : vertrou
wen in d e leiding Gods in ons leven. Dqar
om wilde ik dit stukje graag doorgeven aan 
de lezers van de Strijdkreet. Mij heeft het 
veel gezegd. God zegene U allen ! 

w.g. Uw zuster in Christus, 
B. Vonk. 

,,Reeds als kind werd ik in de Legerzaal 
gebracht, en als jong meisje boog ik mijn 
knieen voor den grooten Kindervriend. Of
schoon nog een kind wist ik toch dat alles 
anders in mij geworden was en sinds dien 
dag heeft God mij bewaard voor de zonde 
en mij kracht gegeven de verzoeking te 
weerstaan. In gehoorzaamheid heeft Hij mij 
geholpen Hem te volgen en naar Zijn stem 
te luist.eren. 

Zeven jaren mocht ik in Holland als korps
officier arbeiden. Dit waren voor mij geze
gende jaren. Nu heeft de Heer mijn weg 
geleid naar het Eur. kinderhuis in Medan 
en ik hen er van verzekerd, dat waar Hij ons 
ook plaatst, wij op Zijn hulp mogen ver
trouwen. Ik ga voort in de wet.enschap, uit
gedrukt in dezen versregel : 

,,Er is op deez' aarde eein Hand, die mij 
leidt." 

WAT ZIJN 
VAN EEN 

Kapiteine M. Ossendrijver. 
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DE KENMERKEN 
GROOT LEERAAR 

J EZUS Christus was de grootste 
Leeraar, Dien de wereld ooit ge
kend heeft. Sommige kenteekenen 

van een groat leeraar zijn door den 
president van een der groote Ameri
kaansche universiteiten opgeteekend : 

1. De groote leeraar houdt niet op 
een nederig leerling te zijn. 

2. Hij heeft persoonlijk contact met 
zijn leerlingen. 

3. Het schijnt nooit zijn voornaam
ste doel te zijn om alleen maar inlich
tingen te verstrekken. 

4. De groote leeraar zal niet denken, 
dat hij gefaald heeft, tenzij zijn studen
ten weigeren te leeren. 

5. Hij zal het niet beneden z1Jn 
waardigheid achten, om aandacht te 
schenken aan de manier van voordra
gen. 

6. Hij zal nooit over zijn werk spre
ken als over routine. 

7. De groote leeraar heeft een min
zamen geest en is een bemoediging 
voor zijn studenten. 

8. Het doel van den grooten leeraar 
is, om zijn leerlingen er toe te bren
gen te leven in overeenstemming met 
den wil van God en in gehoorzaamheid 
aan Zijn beve1en. 

VERBLIJDEND NIEUWS UIT AMBON. 
Op Zon dag 16 Juli had onder leiding van onzen nieuwen bevelv. officier de ,,Beslis

sings-Zondag" plaats. Bijna een tachtigtal kinderen was aar.wezig. Alvorens Adj. Luitjes 
overging tot zijn toesp raak, zongen twee kinderen een mooi k oor. Daarna wist onze 
B.O. met zijn p r ediking de harten te raken en 7 kinderen kwamen voor de eerste maal 
tot. den grooten Kindervriend. Halleluja ! 

Den volgenden Zondag leidde de Adjudant een soortgelijke bijeenkomst voor de 
Maleisch sprekende kinderen. Ock nu we rd fijn gezongen en goed geluisterd. De bijcel
toespr~ak maakte diepen indruk en twee jongens ontsloten hun hart voor den Heer. 

Ons jaarlijksch uitstapje met de t rouwe bezoek ers der Zondagsschool vond plaats 
op 26 Juli en wel naar den klappertuin van een Chineeschen landheer. Ruim 160 kin
deren namen deel, waaronder cok de liefdebond. De afstand van p.m. twee kilomet.er werd 
in marsch afgelegd. Met de trom en vlaggen voorop m archeerden w e af. Onze gastvrouw 
wachtt.e ons reeds en als kennismaking zongen wij een koor. Toen volgde een serie 
wedstrijden, o.m. zakloopen en voetballen. Aardige prijzer. werden uitgedeeld. Andere 
kinderen mochten or:der toezicht zwemmen en al te vlug ging de tijd voorbij. Voor den 
inwendigen mensch was overvloedig zorg gedragen. Spontaan werd onze gast'lrcuw 
toegezongen al vorens wij vertrokken, terwijl de Adjudant een toespraak hield, voordat wij 
afmarcheerden. Onder tromgeroffel kwamen wij weer in de kotta aan. 

0. P. 

De deelnemers aan het Jongelieden-uitstapje. Adjudant Luitjes was de fotograaf en 
ontbreekt daarom op de foto. 

GEZEGENDE JONGELIEDENDAGEN IN MIDDEN~CELEBES. 
KALAWARA. 

,,'t Is toch een prachtige instelling van 
het Leger des Heils, om jaarlijks een gehee
len <lag te wijden aan de jongelieden; een 
dag, waarop he t jonge volkje zich verza
melt onder Gods Woord en waar alien ge
voelen : deze dag behoort cn!i ! " Zoo zeiden 
wij tegen elkander na afloop van den Jonge
liedendag op 9 Juli in Kalawara. Onze har
ten waren vol van vreug::!e en dankbaar
heid met 't oog op de resultaten van dien 
gezegenden dag. Van 6 verschillemle kcrp
sen hadden zich de jonge menschen reeds 
op Zaterdag vereenigd, om van de mooie, 
gekleurde lichtbeelden . te ger:ieten, welke 
Adjudant Hansen liet zien. Dat was inder
daad een goed begin en vcor ons in Midden
Celebes een groote verrassing. 

Zondag-morgen was het ontroerend om de 
aandachtig luisterende schare in de dicht
gevulde zaal gade te slaan. Het leven van 
Jakob met zijn rijke lessen werd ons door 
3 sprekers voor den geest gebracht. Gods 
licht kon in de harten stralen, omdat deze 
geopend waren voor Gods waarheid en 
onder den invloed van Gods tegenwoordig
heid waren 8 jongelieden vast beslot.en, hun 
!even te stellen in den dienst des Heeren. 

In de namiddag-samenkomst nam de inze
gering van de toortsdragers van Kalawara 
de eerste plaats. Keurig zagen de toortsdra
gers er uit met hun roode sjerpen en de 
vlammende fakkels. Zij vormen met hun 40 
leden de eerste toortsdragersgroep van Mid
den-Celebes. Op hun gezichten kon men het 
lezen, dat zij met hun geheele hart het 
hcoge doel wilden nastreven, om licht- en 
vreugde-dragers te zijn. - V 66r en na de 
inzegening wedijverden de jongelieden van 
de verschillende korpsen met elkaar in het 
voordragen van mooie liederen. 

's Avonds hoorden wij - door 3 andere 
sprekers - meer van het leven van Jakob. 
Zijn leven scheen ons een onuitputtelijke 
bron van goede, belangrijke lessen, waar 
ieder zijn eigen geestelijk leven aan kon 
toetsen. Een en veertig jongelieden erkenden 
hun tekort in het volbrengen van Gods wil 
in hun leven en wijdden zich geheel aan 
den Heer. Aan God, Die het door Hem 
begonnen werk in de harten ook zal vol
eindigen, geven wij alle eer ! 

KOELAWI. 

Vrijdag; de 21ste was een groote dag voor 
de jongelui van de Koelawi-Sectie, welke 
van de Korpsen : Lindoe, Toro, Winatoe en 

Towoeloe samen waren gekomen in Koelawi. 
Sommigen van hen waren den geheelen dag 
over de bergen en door de rimboe geloopen, 
terwijl de jonge menschen van Towoeloe 
met hun Officier en gceroe twee dagen te 
voet noodig hadden, om op den J .-L.-dag 

.tegenwoordig te kunnen zijn. 
Het aantal bezoekers was dit jaar grooter 

dan verleden jaar, grooter dan ooit te voren. 
Meer clan 1000 jonge menschen bezoahten de 
3 samenkomsten op Vrijdag. Bovendien wa
ren 539 jongelui op Donderdagavond aan
wezig, toen Adj. Hansen van de Landbouw
Kolonie te Kalawara lichtbeelden ten beste 
gaf. De reis van Skandinavie naar Celebes, 
inclusief enkele prachtige landschappen van 
Sumatra en Java, werden met de grootste 
belangst.ellir.g gevolgd. 

Het onderwerp ,,Het !even van Jakob" 
werd ook hier behandeld en wel door de 
volgende 6 sprekers: Brigadier en mevr. 
Woodward, Adj. en mevr. Juutilainen, 
Adjudant Hansen en Kapiteine Karcher. 

In de namiddag-samenkomst werd een rijk 
en int.eressant programma a.fgewerkt: mu
ziek en zang, oefenmgen met vlaggen en 
hloemenbogen. De Jongelieden van alle aan
wezige korpsen deden hun best. Bijzondere 
vermelding verdient een oefening der oudere 
school-meisjes van Koelawi in boomschors, 
welke kleederdracht door hun grootmoeder 
werd gedragen. Boomschors is bij de jon
gere generatie nu uit de mode geraakt. 

Het was een mooi gezicht, de K. K. en 
J. S. groepsgewijs te zien, zingende het 
nieuwe koor : ,,Kalau hatikoe brat, koe me
njanji". 

De geestelijke resultaten van dezen dag 
warer. zeer bemoedigend, 33 jonge menschen 
kwamen in de morgen-samenkomst en 66 in 
de avond-samenkomst, om hun hart te geven 
aan den Heer, sommigen voor den eersten 
keer. 

L. H. W. 

J ezils vermaant ons heel ons wezen 
en alles wat God ons heeft geschonken 
in elk arbeidsuur te leggen, zoodat elk 
oogenblik en elk deel van onze eigen
lijke roeping een stuk eeuwigheid 
wordt. Dan worden de uren kostbaar, 
niet beangstigend of drukkend, ook 
niet ledig. Hij waarschuwt ons voor 
zorgen en w~jst op de schoonheid der 
lelien .en het gezang der vogelen. 

Nathan Soderblom. 
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WIJLEN 

DE STICHTER, WILLIAM BOOTHt 

Nu de Indische Courant" zoo vrien
delijk is "geweest ons enkele cliche's 
over het Heilige Land af te staan, 
will en wij daar bij graag iets vertellen 
over het bezoek, dat wijlen William 
Booth bracht aan Palestina, niet als 
een tourist, <loch meer als een kruis
toch t, waarbij hij tevens iedere gele
genheid aangreep de menschen op 
Christus en Zijn offer te wijzen. 

0 

Op den 8sten Maart 1905 begon de 
Stichter dus met een kleine groep 
heilssoldaten zijn ,,pelgrimsreize" naar 
het Heilige land, die gekenmerkt werd 
door een geest van aanbidding Zijn 
persoonlijk secretaris beschreef dezen 
tocht. 

,,Dien eersten dag betraden wij het 
schilde'rachtige berglandschap rondom 
J eruzalem. Woest als de omgeving 
was, bloeide er toch in grooten over
v loed de karmozijn roode lelie, welke 
naar men veronderstelt door Christus 
gebruikt werd als gelijkenis, toen Hij 
zeide : ,,Zelfs Salomo in al zijn heer
lijkheid is niet bekleed geweest, gelijk 
eene van deze." 

De Stichter toonde een bijzondl!re 
aardrijkskundige kennis van het land 
te bezitten. Zonder op een nadere aan
duiding van den gids te wachten, 
zeide hij : ,,Ginds was de woestijn, ver
onderstel ik, en Nebo moet vlak bij 
zijn. Wij lezen, •hoe Mozes opging uit 
de vlakke velden van Moab naar de 
bergen van Nebo." 

Stilte legde zich over de kleine 
groep, terwijl wij het landschap gade
sloegen, een stilte welke slechts ver
broken werd door den uitroep van 
den Stichter, geuit in de woorden : 
Mozes - wonderbaar karakter - de 

grootste man wellicht, dien de wereld 
ooit gekend heeft !" 

Op den Olijfberg werd de Stichter 
getroff en door een groep pelgrims. 
Het waren Russische boeren, die zich 
vele ontberingen hadden moeten ge
troosten op hun pelgrimstocht naar 
Palestina. Hij was geroerd door hun 
uiterlijk en stelde vele vragen betref
fende hun wedervaren op de reis. Het 
was also£ hij uit wilde vinden, wat hen 
in hun ellende dreef naar deze plaats 
en wat zij verwachtten in antwoord op 
hun gebed ............. .. 

I N H E T H E I L l G E L AN D. 

Vanaf den Olijfberg ging zijn blik 
naar Jeruzalem. Verleden en hedeh 
werden een. De Stichter was opmer
kelijk stil, zoo stil, dat zelfs de drago
mannen geen opmerking durfden ma
ken. De Olijfberg riep vele herinne
ringen in onzen ouden Generaal wak
ker ! 

Gethsemane was hem een teleur
stelling. De oude ruwe rotsen in den 

hof waren bijna verdwenen. Doch hij 
trachtte niet de grintpaden te zien, 
noch de grot met hooge muren, doch 
in den geest zag hij de plaats, waar de 
discipelen in slaap vielen en den 
Meester Zijn bangen strijd alleen lie
ten strijden. 

De Stichter ,,zag" het en viel op de 
knieen bij een ouden olijfboom en 
goot zijn ziel uit voor het aangezicht 
des Heeren, een gebed dat bezield 
scheen door een gedachte : zonde be
teekent hel, zonde beteekent Golgotha! 
· De man, die als gids dienst deed 

Boven: 

, ,De Kerk van het 
Heilige Graf'' te 
Jeruzalem. 

Rechts: 

Een historische plek 
uit Christus' leven : 
De Olijfberg, met aan 
den voet ( v .l .n .r . ) de 
graven van Zacharias, 
Jacob en Absalon. 

Cliche'-'i .. Ind. Courant ·'. 

kon niet ontkomen aan °den diepen 
ernst van het oogenblik. Toen de 
Stichter opstond van zijn knieen en 
den tuin verder bezichtigde, maakte 
de man de opmerking: ,,Generaal, dit 
alles is sleohts uiterlijk, dat, wat wij 
in ons hart hebben, is hetgeen alleen 
waarde heeft." 

,,Amen", was het veelzeggend ant
woord van den grijzen Stichter. 

* * * 
De volgende plaats op dezen pel

grimstocht was GOLGOTHA. Ernstig 
en langzaam beklom de Generaal den 
top, blootshoofds en met een stem, 
welke zijn diepste gevoelens verried, 
zeide hij : ,,Gezegende, gezegende 
Meester ! Gij zijt voor mij gestorven, 
voor ons, voor alien !" Enkele minuten 
lang werd door niemand gesproken. 
Ofschoon 2000 jaren voorbij gegaan 
waren, was op dit oogenblik het ge
beuren op Golgotha te levendig in den 
geest, om den grond, waarop wij ston
den als ,,gewoon" te beschouwen. Wij 
waren op heiligen grond. Wij zagen 
nogeens alles voor ons : de soldaten, 
die het lot wierpen om de kleederen 
van ·den Reiland; de spottende mede
kruiselingen; de geduldige, verge
vende Christus, de duisternis over de 
aarde. 

Na enkele oogenblikken beduidde de 
Stichter ons, <lat wij ons rondom hem 
moesten scharen. Iemand ontplooide 
de Legervlag en voor het eerst wap
perde in J eruzalem de Vlag, die op 
zoo treffende wijze de groote Evan
gelie-waarheden vertolkt. Langzaam, 
in diepen ernst, legden wij tezamen 
op die plaats de belofte af : 

Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar, 
Dat zou een gift zijn veel te klein. 

Voor Zijne liefd.e wonderbaar, 
Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn. 

Hierna bad de Stichter en langzaam 
richtten wij daarna onze schreden 
naar den Hof van Jozef van Arimathea, 
die het lichaam van Christus in het 
eigen graf gelegd had. 

Nadat de Stichter ook hier alles in 
oogenschouw had genomen, boog hij 
andermaal het hoofd in stille aanbid
ding. Plotseling riep hij uit : ,,Maar 
Hij verrees ! Om nimmermeer te ster
ven !" Overgaand in gebed zeide hij : 
,,Welk een liefde en tegemoetkoming, 
o mijn God ! De heerlijkheid des 
hemels in plaats van de verschrikking 
van het graf. En dit alles voor mijn 
redding - voor o.nze redding - voor 
de redding der wereld ! Korn over ons 

3 

Heer, opdat wij de wereld door mogen 
trekken, degenen, die in zonde dood 
zijn, opwekkend tot het leven in Chris
tus, hen brengend van de duisternis 
tot het licht. Gee£, <lat wij dit mogen 
doen door de kracht des Heiligen 
Geestes ! En, Heer, laat ons triumfee
rend sterven om U, onzen Reiland te 
ontmoeten op <lien grooten Morgen." 

Hoe wonderbaar werd dit gebed van 
onzen Stichter verhoord ! 

Tot zoover deze herinneringen. Moge 
de overdenking ervan tot zegening 
zijn. 

DE WEG TOT RUST. 

H ET eerste leed in een menschenleven is 
meestal nog als een dier ijle, witte wolk

jes, die op een schc·onen warmen dag langs 
het luchtruim drijven en soms z66 snel in het 
diepe blauw vervluchtiger.i, dat ens oog ver
wonderd vraagt waar zij zoo plotseling zijn 
gelleven ; maar als telkens opnieuw de ziel 
door leed doorploegd wordt, zet het verdriet 
zich in het hart vast, als de sporen van een 
sterke medicijn cp den duur het maatglaasje 
gee! kleuren. ook als het telkens gewasschen 
wordt. 

Wij leven als gewoonlijk, wij praten als 
gewoonlijk, wij doen als gewoor.lijk, wij 
lachen en schertsen zelfs, zoodat de menschen 
denken, dat de wond genezen is ; maar inder
d.aad is het ncoit meer hetzelfde: onze· kijk 
op de dingen is anders geworden, het stof
goud is er wat afgewaaid, wij zien overal het 
vergar..kelijke ... . . .. .. ,,den knagende<n wurm" 
onder de bloemen en het gras. En soms op 
eenmaal, 's nachts, en zelfs te midden van 
een druk gesprek, voelen wij weer de oude, 
stekende pijn ; wij vcelen ons vereenzaamd 
te midden van de menschen en met pijnlijke 
verwondering merken wij op dat, wat vroeger 
onze ziel verheugde, nu geen macht meer 
heeft in ons !even nieuwe· accoorden aan te 
slaan. 

Er. zoo leeren wij deze waarheid, die wij 
niet wisten: d.at niet ,,uiterlijke omstandig
heden" maar innerlijke warmte onze droomen 
tct heerlijke luchtkasteelen maakt ; dat niet 
van buiten, maar van binnen uit, de stralen 
der zon op onze illusies schijr:t en ze vermooit 
en doet glinsteren - wij leeren zien op de 
Zon def Gerechtigheid. 

s. c. 

Oogst- en Dankf eest 
in al onze korpsen en inrichtingen op 

ZONDA.G 3 EN 
MAANDAG 4 
SEPTEMBER A.S. 

Ziet uit naar plaatselijke 

aankondigingen. 



'f-eutvr;eugde 
f,.iJ de ~6-ooete v~ ~ih.s.e.s 

H ET Leger des Hells deelt immer va.n 
ganscher harte in alles, wat ons Vor

stenhuis wedervaart en natuurlijk waren wij 
blijde met de blij-den, toen op Zateroagmor
gen 5 Augustus de Bulletins en Radio de 
geboorte van onze prinses Irene Emma 
Elisabeth meldden. 

Tevoren waren reeds pla~~m beraamd, 
hoe deze heuglijke gebeurtenis waardig te 
v<.:.eren. Medewerking werd verleend, waar 
mogelijk met feestvierend Bandoeng door 
ons officieren-zangkoor, zoowel als de meisjes 
en jongens van onze tehuizen, <loch bet Leger 
is toch het best in zijn element, als bet elke 
gelegenheid kan aangrijpen den naaste te 
drenen. Dat wij <lit ditmaal mochten doen 
door vreugde te bereiden, die nu eens niet 
bestond in bet verzorgen van zieken, het 
troosten Va!Il bedroefden of het lenigen van 
nood, <loch in het rond doen rijden van 
ouden van dagen in keurige, deftige auto's ; 
het tracteeren op heerlijk belegde broodjes 
en het rondreiken van oranje-ijs met slag
room, was wel een zeer aangename taak. 

Van Kapitein Sprokkereef ging de gedach
te uit de ,,oudjes" van Bandoeng eens op 
deze wijze te doen genieten en op :reer sym
pathieke wijze heeft de Bandoengsche bur
gerij deze gedachte ontvangen en aan de 
uitvoering meegeholpen. Meer auto's dan wij 
gevraagd hadden, reden om half zes n.m. op 

Mevrouw Kolonel Beekhuis vertelt. 

,,'I1oen werden kinderkens tot Hem 
gebraoht, opdat Hij de handen ihun zou 
opleggen, en bidden." Matth. 19: 13. 

Ziet u ze komen - de moeders met 
haar kinderen? Zij hebben van Jezus, 
den W eldoener der menschen, gehoord. 
Hoe Hij de zieken genas, hoe lief Hij 
de kinderen had en zegenend de han
den op hun hoof d legde. 

Moeders, die dit leest, doet gij ook 
alzoo ? Brengt toch uw lievelingen 
jong tot Jezus, leert hun vroeg, dat 
God te kennen rijk en gelukkig maakt ! 

Wij waren eens met vacantie in ans 
mooie rusthuis te Baarn in Holland. 
Omdat het midden in den vacantietijd 
was, waren er vele van onze geihuwde 
officieren met hun kinderen, om te 
genieten van hun welverdiend verlof 
in de prachtige natuur van ihet Gooi. 

De moeders zaten bij elkaar te lezen 
of te handwerken en haar kinderen 
speelden gelukkig en blij in de dichte 
nabijheid. Op een gegeven oogenblik 
gingen de kleinsten ,,moedertje spe
len". U weet wel, hoe letterlijk ze dan 
hun ei~en moeder kun:r>en nadoen. De 
kinderen kwamen bij elkaar op visite 
en een van de kleuters liet, toen de 
tijd daartoe gekomen was, heel offi'
cieel de ,,visite" uit met een flinken 
handdruk en een ,,God zegene U !" 

,,He", zei een kleine wijsneus, ,,dat 
moet je zoo niet zeggen." 

,,Jawel", zel het ,,moedertje", ,,dat 
zegt mijn moeder ook altijd als er 
iemand vertrekt." 

* ...... 

Een hoekje van de zaal, gedurende den maaltijd. 

den Nationalen Feestdag den Boengsoeweg op 
en parkeerden bij de zaal. Zooals het hoort 
werden de ·bejaarde gasten door een mooien 
wagen afgehaald van hun huizen en daarna 
reed een file van 28 auto's door de mooie 
verlichte straten. Wel was het weer niet 
m-ee, <loch knus in een mooien gesloten wagen 
gezeten, deerde de regen niet en de genoo
dig.den, genoten dan ook vofop. Aan vragen 
als : ,,Mijnheer, wat is dat nu voor een ge
bcuw ?" -0£ ,,Waar zijn we nu?" mankeerde 
het niet en de vriendelijke gastheeren be-

WAT KINDEREN ZIEN 
EN DOEN. 

Ziet u, moeders, zoo zijn onze kin
deren ; zij letten op ons en volgen ans 
voorbeeld na. Meer dan wij vermo.e
den, worden onze daden opgemerkt, 
onze woorden beluisterd - en ont
houden. De tijd snelt voort, het 
heden is spoedig verleden en voordat 
wij er ons goed bewust van zijn, zijn 
onze kinderen groot en staan ze op 
eigen beenen. Laat ons bedenken, dat 
niemand vergeet, wat hem of haar in 
de jeugd werd voorgehouden door het 
woord en vooral door !het voorbeeld 
van moeder. 

Er gaat door alle landen 
Een trouwe Kindervriend. 
Geen oog kan Hem aanschouwen, 
Maar Hij ziet ieder kind. 
De hemel is Zijn vaderland; 
Hij is des Heeren A£gezant. 

antwoordden gaarne de nieuwsgierigheid. 
De inheemsche chauffeurs, die dikwijls veel 
Hollandsc)l verstaan, hebben op hun manier 
zeker ook genoten van de vreugde, die ze 
deze oudjes mochten helpen bezorgen. 

Deze tocht was echter maar een deel van 
het feest. Toen circa half 8 de auto's weer 
h?rugkeerden, wachtten daar mevrouw Kolo
nel Beekhuis, de Chef-Secretaris en me
vrouw Ridsdel en een groote schare officie
ren, het gezelschap op met keurig versierde 
tafels, die - en <lat was natuurlijk het beste 
van · alles - overvol waren met schalen 
heerlijke broodjes, heschuit met muisjes, 
suikertjes, vruchten, etc. Wat een gezellige 
drukte ! Allereerst werd het ,,Wilhelmus" 
gewngen. Een fijn zangkoor ! Gevoel vol 
werd ons oude volkslied gezongen door deze 
oude stemmen, die het reeds menigmaal te
\'oren onder lief en leed hadden gezongen. 

Toen begon het genieten voor den inwen
digen mensch. Men deed zicli echt tegoed 
en op het platform zagen de ,,gastheeren" 
toe. Een hunner, de directeur der Bandoeng
sche Melkcentrale, tracteerde ihet heele ge
zelschap van ruim 80 oudjes op oranjeijs 
met slagroom, wat bijzonder gewaardeerd 
v;erd en heerlijk smaakte. Andere firma's 
hadder. broodjes en krentenbollen gezonden. 
Het was echt feest ! ,,Doch ouden van dagen 
mogen niet zoo laat naar bed", zeide Lt.
Kolonel Lebbink, ,,en dus moest opgebroken 
worden". (Het was intusschen al negen uur 
geworden !) Ouderwetsche liedjes als ,,Piet 
Hein" e.d. werden nog gezongen ; 111.a. een 
korte toespraak, werd met het mooie : ,,Mijn 
schilt ende betrouwen" besloten en dankte 
Majoor Ramaker voor dezen mooien avond. 

Een afscheidsgroet van de Secretaresse 
voor bet Maatschappelijk Werk onder 

V rouwen en Kinderen. 

Zooals wij reeds meldden hoopt Brigadier 
Stewart op 6 September naar Schotland te ver
trekken en na eenigen tijd uit den actieven dienst 
te treden. 

Lieve makkers en vrienden, 
Voordat de volgende Strijdkreet verschijnt zal ik Java reeds vaarwel 

hebben gezegd. Gaarne had ik u allen nogeens de hand gedrukt en een ,,God 
zegene U !" toegesproken. Dit is echter niet mogelijk en daarom was ik blij, 
toen de redactrice mij de gelegenheid aanbood, om het door middel van de 
Strijdkreet te doen. 

Wat zal ik dan zeggen? Hooger wensch dan ,,God zegene U", ken ik 
niet. Hoe heeft Hij ons geliefd Leger ook gedurende de laatste 28 j.1J,Q,r, dat ik 
al.s officier arbeidde, gezegend over de geheele wereld en ook hier in Ned.
Indie. Er is nog zoo ontzettend veel te doen en nieuwe deuren openen zich 
altijd weer, maar tenzij de Heer Zijn zegen geeft, baat al ons werken niets. 

Mijn gedachten gaan onwillekeuri.g naar den tijd, toen God het Leger in 
het leven riep en al.s ik dan een blik sla over de W ereld-organisatie van 
vandaag, zeg ik: ,,Het is de Heer en het is wonderlijk in onze oogen". M'ijn 
bede voor het Leger in N ed.-Indie is, dat het altijd de bewustheid zal bewa
ren, ,,dat de Heer in het kamp is" en dat bij elk voorwaarts trekken, HIJ 
leidt. Dan zal het gaan van overwinning tot overwinning. 

Nogmaal.s, God zegene U allen met het licht van Zijn tegenwoordigheid I 
Met moed vooruit, wij gaan den Dageraad tegemoet en dus wil ik zeggen: 
,,Tot weerziens in het Vaderhuis." Ik heb land en volk lief en zal ginds in 
Schotland voor u blijven bidden. 

Ch. Stewart. 

ST R IJ D 

De Hooge Raad van 
te Loode 

Ofschoon wij bij het ter perse g 
nog niet den naam van de(n) nieuw 
nen wij toch de eerste berichten omt:J 
doorgeven, ontvangen in een perstelegr 
nunnner hopen wij meerdere bijzonde 

,,De Hooge Raad kwam op Dinsdag 
bijeen. 

Bij afwezigheid van den Chef van · 
als oudste Conunissioner, aangewezen 
zou gekozen zijn. 

De zitting werd geopend met het 
Rich en gebed door Lt.-Conunission< 
keuze gedaan: 

Commissioner E. Parker 
Commissioner Chas Baugh -
Commissioner B. Vias 

Commissioner Evan Smith -

Een boodschap van sympathie lf 
die door ziekte verhinderd waren de 
den Staf ; Commissioner Hurren ; Ca10 
sioner Stankuweit. 

De eerste dag werd besteed aall 
besprekingen werden gevoerd in een g 
Aangezien 27 leden van den Hoogen 
maakten en er vele nationaliteiten bUe 
indeeling· en uiteenzetting noodzakeiijk 

Bandoeng, 21 Augustus 1939. 

OOGSTEN 
Door mevrouw L 

,,Die het z 
al gaande 
met gejuic 

EENIGEN tijd geleden reisden wij i 
oogst in vollen gang was. Daar 
dichtbij den weg reed, kondeJl 

hooren van hen, die bezig waren de P 
de mannen en vrouwen wat later op 
gebonden, huiswaarts te zien keeren ! 
telkens herhaalden : ,,Die met trane 

Hoe wondermooi en veelzeggend 
het meeste trof was dit, het scheen d 
geten ; de lange uren van bukken ( 
plantjes werden uitgezet in de toebe 
en al het andere werk wat verricht 
Maar, o, welk een gejuich, toen men 
verdiende loon! Hoe zwaarder de las 
zich wist. J a, iedereen bracht zijn 
kinderen, allen beladen met zooveel 

. 't · Gaf mij veel te denken .. Ik za 
die naar deze eilanden gekomen zijn, o 
was en is immers zwaar. Men vindt rr 
het Evangelie. Menigmaal vergt het V 

beste wat een dienstknecht Gods ge 
maken. Toch is al dit werk nimmer 
ziet bet immers ! Strooit het zaad uit 

Velen onzer hebben dezelfde e 
mooie liederen : ,,Want de wereld te 
en strijd !" Doch dit zal niet altoos 
dag, wanneer de arbeiders op Gods 
schouwen van het zaad, wat zij stroo 

Zij zullen met gejuich wederko 
was lang, de hitte soms ondragelijk, d 
geten voor de groote vreugde van de 

De ouden, vermoeid geworden in d 
Hun stap is veerkrachtig gewordell 

1 De gebogene richt zich op en voe 
Zij, die zich bijna blind staarde11 

kregen hun gezicht, vanwege den oO 
Arbeider in des Heeren wijnga 

als oak gij, door Gods genade, de ..,o 
keert. 



i EE T 

~t Leger des Heils 
hijeen. 

van dit nummer der Strijdkreet 
) Generaal kunnen melden, kun
de zitt.ing van den Hoogen Raad 

op 17 Augustus I.I. In een volgend 
uen te melden. 

Augustus v.m. 10 uur voor het eerst 

Staf werd Commissioner D. Lamb, 
ls Chairman, totdat een president 

en van Efeze 4 door Commissioner 
Barrett. Hierna werd de volgende 

President 
'Vice President 
Recorder ( voor het tellen van de 
uitgebrachte stemmen) 
Assis tent-Recorder. 

'ezonden aan enkele Commissioners, 
ing bij te wonen, n.1. den Chef van 
sioner Yamamuro en 'Lt. Commis-

regeling van algemeene zaken. De 
~t van lµirmonie en welwillendheid. 
"lad voor het eerst een zitting mee
l Waren, was een zeer nauwkeurige 
w.g. Cunningham 

De Chef-Secretaris. 

T GEJUICH. 
·kolonel Ridsdel. 

ad draagt, dat men zaaien zal, gaat 
n Weenende, maar voorzeker zal hij 
Wederkomen, dragende zijn schoven." 

Psalm 126 : 6. 

een gedeelte van Java waar de paddi
, trein door de velden en dan weer 
:ve nu en dan het vroolijk gepraat 
'di te oogsten. Welk een vreugde om 
n dag met hun ,,loon" aan een stok 
Was also£ de wielen van den trein 

:aaien, zullen met gejuich maaien." 
eeft David dit beschreven. Wat mij 
alle moeite, zorg en werk was ver

)Qt de vrouwen tenminste) toen de 
ide aarde, het wieden van onkruid 

oest worden, v66r men kon oogsten. 
len weg naar huis ondernam met het 
Van den rijpen oogst, hoe rijker men 
f haar deel mee, vader, moeder en 
~oede gaven. 
zendelingen van allerlei ras en tong, 
het goede zaad te zaaien. Hun arbeid 
r zelden een toebereiden grond voor 
1 tijd, tranen en gebed, ja het aller

n kan om het braakland geschikt te 
Vergeefsch. De hemelsche Landman 

met milde hand, houdt niet terug ! 
ring als de dichter van een onzer 

dden, kost ons veel tranen en moeite 
1ren, denk aan de toekomst, aan den 

111ereldakker de vruchten zullen aan
len op aard. 
n, dragende hunne schoven. De weg 
:st kwelde, dooh dit alles, alles is ver
·choven. 
strijd, zien hun krachten vernieuwd. 
wege den oogst. 
ich weer jeugdig, vanwege den oogst. 

omdat zij geen vruchten zagen her-
t ! ' 
, schep moed, denk aan het gejuich, 
schoven dragende, straks huiswaarts 
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De t:hef -Secretaris en 
hezoeken 

mevrouw Lt. -Kolonel 
Midden-Java. 

Ridsdel 

Poerwonegoro. 

M AJOOR Lauter heeft zeker wel op de 
beste wijze het bezoek van den Chef

Secretaris en mevrouw Ridsdel benut. 
Gelukkig was het weer op Zaterdag 30 Juli 

van dien aard, dat de menschen voor geen 
nat pak behoefden te vreezen. De eerste 
samenkomst 's middags was naar het hart 
van de Terr. G. B. Secretaresse. Een flink 
aantal zusters was opgekomen om tegen
woordig te zijn bij de officieele oprichting 
van een afdeeling van den Gezinsbond in 
Poerwonegoro en reeds 32 leden sterk, ge
looven wij dat onze Bond veel zegen en 
hulp zal zijn voor de vrouwen in dit dis
trict. Een G. B. Secretaresse kon ook worden 
aangesteld, een prestatie die wel getuigt 
van het goede en opbouwende werk van de 
Majoor. 

Wat een lieflijk tafereel, toen teg'en den 
avond de menschen van de omliggende kam
pongs zich naar ons vriendelijk zaaltje bega
ven wat daar zoo rustig ligt, midden tus
schen de velden en boomen. 

J a, zij kwamen, ouden en jongeren na 
volbrachte dagtaak, gekleed als op een 
feestdag en beschenen door het maanlicht. 
Het was een ware verrassing voor de spe
cialen, om te worden begroet door' een 
stampvolle zaal met menschen, die in echten 
Legerstijl blijk gaven van hun vreugde over 
dit be:roek. Zelfs stonden velen buiten te 
luisteren. 

Er werden dien avond zes soldaten en vier 
recruten ingezegend. 

Steeds weer een gewijd oogenblik voor de 
betrokkenen, was het dit voor de makkers 
daar des te meer, omdat dit aantal de kroon 
was op het werk van enkele jaren. 

Terwijl op Zondagmorgen de menschen op 
den Passar hun koopwaren te koop aanbo
den, Kwam een clubje heilssoldaten met den 
Chef-Secretaris en Majoor Lauter voorop, 

Sapoeran. 

MevrO'Uw Ridsdel met de Sergeants (links) 
die arbeiden in Sapoeran en Kapitein 

Doellah, de vertaler. 

om daar een samenkomst te houden. Spoedig 
waren er velen, die hun koopwaar even in 
den steek lieten, om te luisteren naar de 
blijde boodschap van het Evangelie van Chri.s
tus. Wat klonken de liederen ook opgewekt ! 
Het zaad daar uitgestrooid, zal zeker ook 
vruchten voortbrengen, evenals de heiligings
samenkomst, die daarna volgde in eigen 
zaal. 

Welk een aandacht, toen er gesproken 
werd over goede en kwade boomen, over 

De Gezinsbond van Poerwonegoro (links Majoor Lauter). 

GEL UK 
De mensch is in de eerste plaats een 

gelukzoeker. Bij de hoogstaande ras
sen zoowel als bij de minst ontwik
kelde, overal ligt aan alle streven, 
bewust of onbewust, dit doel ten grond
slag : het geluk te kunnen grijpen. 

En om cl.it doel te kunnen bereiken, 
worden alle • krachten van geest en 
lichaam in werking gesteld, is men wil
lig de grootste offers te brengen, wordt 
met taaie ' volharding gestreden. 

Dit aanhoudend, bestendig streven 
moet ons noodwendig iets leeren: Er 
bestaat geluk. 

Nu zijn de begrippen omtrent geluk, 
veelzijdig. De een denkt, dat het be
staat in roem, een antler meent, dat het 
synoniem is met stand, geld, een weel
derig niets doen of zinnelijke genietin
gen, weer anderen denken het te vin
den in de wetenschap. Nu mogen som
mige dezer zaken, op zichzelf zeer goed 

zijn en ook voor een tijd zeker genot 
voor lichaam en geest meebrengen, de 
belichaming van geluk zijn zij niet. 
Zij zijn slechts een afschaduwing, soms 
zelfs een bedriegelijk surrogaat van 
waarachtig geluk. 

Hieruit volgt echter vanzelf, dat, 
waar namaak is, noodzakelijk echtheid 
moet bestaan. 

Het is mogelijk geluk te verkrijgen. 
Wat men wenscht te bereiken met 

alle macht, zal tenslotte bereikt wor
den. Terecht zegt het spreekwoord : 
,,Waar een wil is, is ook een weg''. 

En waar nu ieder overeenkomstig 
zijn voorstelling van geluk al zijn ener
gie aanwendt, zijn bekwaamheden ont
wikkelt, zijn krachten inspant, om zijn 
ideaal werkelijkheid te doen worden, 
spreekt het vanzelf, dat het vinden van 
waarachtig geluk voorafgegaan moet 
worden door een ernstig zoeken naar 
een gestadig volgen van den weg tot 
geluk. 

Poerworedjo. 

kloppen, zoeken en vinden, vlot vertaald door 
Kapt. Doellah van het Ooglijders-Hospitaal. 
Majoor Lauter zag haar geloof bekroond 
toen een zuster, waarvoor zij veel gebeden 
had, vrijwillig opstond, om vrede te zoeken 
voor haar rusteloos hart. 

* * * 
Van Poerwonegoro loopt een weg ,,over 

bergen en door dalen'', naar Sapoeran, waar 
45 jaar geleden de Pioniers hun gezegend 
werk begonnen. Neen, geen schoon opge
trokken gebouw vonden wij hier, doch van
uit dit kleine zaaltje heeft het werk zich 
verbreid tot over de lengte en breedte van 
onzen Archipel. Ook hier werd een samen
komst gehouden, waarin twee zielen tot God 
kwamen . . Twee soldaten en vier recruten 
werden ingezegend. 

Maandagmorgen vroeg werd de reis naar 
Poerworedjo ondernomen in druilerigen 
regen, die het uitzicht soms geheel benam ; 
den geheelen dag door regen, regen, regen ! 

De Adjudants Maiitita hadden hun best 
gedaan om het bezoek van den Chef-Secre
taris en mevrouw Ridsdel goed bekend te 
maken. Hun geloof en verwachting werd 
wel beproefd door het weer, doch 's middags 
hadden de zusters van den Gezinsbond een 
goed uur met mevrouw Ridsdel. Sommigen 
kwamen kilometers ver. 

Er werd besloten om Gezmsbond-samen
komsten te beginnen in verafgelegen buur
ten, waar sommige leden woonachtig zijn. 

De avondsamenkomst was boven verwach
ting goed bezocht. Adjudant Maiitita heeft 
er slag van de menschen te laten zingen. 

Ook nu sprak mevrouw Ridsdel een kort 
woord. Het lied der zangbrigade was toepas
selijk op de toespraak van den Kolonel en 
aan het einde kwam een breeder tot Jezus. 

Een druk, maar gezegend, weekend. Dank 
U, Kolonels, voor uw bezoek ! 

En zooals de goudzoeker zich zal 
begeven naar de plaatsen, waar ver
ondersteld wordt, dat goud verborgen 
zit, zoo moet ook de naar geluk dor
stende het geluk zoeken daar, waar 
het ongetwijfeld te vinden is. 

Men behoeft niet te wanhopen aan 
den goeden uitslag van dat zoeken. 
Staat er niet geschreven : ,,Zalig zijn 
zij, die hongeren en dorsten naar ge
rechtigheid, want zij zullen verzad.igd 
worden ?" 

W el hen, wier dorst hen leidt tot de 
Bronwel van alle waar geluk ! 

Waar geluk sluit ellende uit, onvol
daanheid, ontevredenheid, het sluit dus 
in alle tegenstellingen van bovenge
noemde toestanden. Maar bovendien 
sluit het uit wat slecht, wat leugenach
tig, wat onwaar is; het is dus ver
bonden aan alles, wat waar en goed 
en rein is. 

Waar geluk beteekent verlossing van 
de zonde, die in ons werkt, ongerech
tigheid, onreinheid, onheiligheid ; van 
de zonde, die een vijandin is van de 
waarheid. 

God is waarheid en de weg tot Hem 
is Christus. 

Een s1 -.kwoord zegt: ,,Beter een 
vogel in de hand, dan tien in de lucht". 
De hongerige wordt meer gebaat met 
een schotel goede soep dan met tien 
recepten voor de fijnste gerechten. 
V oor de hongerige ziel voldoet Chris
tus, de Leven-aanbrengende, de Waar
achtige, meer clan ontelbare theorieen 
over deugd, volmaaktheid en gods
dienst. 

Hebt ge u moeite gegeven dien Jezus 
te leeren kennen ? Is het u ernst, wer
kelijk gelukkig te worden ? 

,,Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven." Hij, Christus, is de weg 
tot geluk, de belichaming van het ge
luk, de bestend.iging ervan. 

Kom dan t'ot Hem, Die ook u wil 
maken volkomen, waarachtig geluk
kig ! 
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De Chef-Secretaris en mevr. Lt . .-Kolonel Ridsdel 
op bet strijdpad 

v~h k~1neh eh- gaa.h 
in i)(Ui.d<Je.n(j. 

Majoor en mevrouw Hermes gaven op 
Zondag 13 Augustus welkom. Zij zagen er 
opgewekt en welgedaan uit en nun getuige
~nis sprak van •vele •genoten zegeningen 
gedurende hun verloftij·d. Van dien zege:h 
gaven ze door aan allen, die in de Heiligings
samenkomst waren bijeengekomen, mevrouw 
Hermes door haar getuigenis, de Majoor in 
het bij.belwoord, dat hij <lien morgen behan
delde. Lt. Kolonel Lebbink en Majoor Rama
ker kregen gelegenheid een woord van wel
kom te spreken. 

in BATAVIA I. 

Het bezoek van de Kolonels aan ons korps 
werd zeer op prijs gesteld, wat bleek uit de 
goede opkomst, die wij hadden in elke samen
komst. Des Zondagsmorgens hadden wij een 
gezegend uu.r tezamen. Met aandacht werd 
geluisterd naar de toespraak van den Kolo
nel. Het getuigenis van Majoor Karrenbeld 
was fijn ! Keurig werd een lied gezongen 
door de meisjes van het Meisjeshuis. Mevr. 
Ridsdel wist het hart te bereiken met haar 
prediking en bracht ons er toe in het geloof 
de hand uit te strekken naar den grooten 
Geneesmeester. 's Middags werd een open
luchtsamenkomst gehouden op het Water
looplein. 

De avondsamenkomst was eveneens 7Je€r 
gezegend. Het zingen der liederen, de getui
genissen, de woorden van onze !eiders, alles 
werkte er toe mee, dat wij een goeden avond 
h.adden. Vol geloof gaan wij voort in de vaste 
overtuiging, dat God ons zal leiden tot over
v..inning. 

PEKALONGAN. 

In ons korps werd een da.nkstond geh.ou
den voor de geboorte van onze prinses Irene. 
's Morgens was er feest voor de kinderen en 
des avonds voor de ouders en vrienden. Met 
vreugde werden de nationale liederen. ge
zongt?n, waarna gezamenlijk een maaltijd 
gehouden werd. D€ kinderen deden allerlei 
spelen en genoten van de tractaties. Ook de 
bijeenkomst des avonds was gezegend en wiJ 
mochten Gods tegenwoordigheid ervllren. 

, -. .-....;J~~:;~~ 

Va.n de ileda.ctie-tt:4ef. 
Het laatste nummer van de ,,Blindengids", 

een blad, dat ook in Braille-schrift wordt 
uitgegeven, meldt, dat in Engeland reeds 176 
blinde telefonisten zijn, terwijl vele iblinde 
stenografen en typisten werken aan tal van 
Britsche ministeries. 

D€ tot masseur en masseuse opgeleide 
blinden voorzien voor 95 % in hun eigen 
onderhoud. Van de blinde musici, voor zoover 
voldoende bekwaam, is er geen enkele zonder 
werk. Dertig blinden studeeren op het 
oogenblik aan de universiteit en 2 bekleeden 
een lectoraat. Voortdurend is het Nationale 
Blinden-Instituut er op uit, nieuwe arbeids
mogelijkheden te vinden. 

In Cleveland (Noord-Amerika) hebben 
padvinders oplangs, gelijk zij dit ieder jaar 
doen, gedurende 2 maanden zich belast met 
den verkoop aan de huizen van de artikelen 
van een bepaalde blinden-inrichting. Zij heb
ben den laatsten keer 17.000 artikelen ge
plaatst. 

· Het Juni-num.mer van De ,,Opwekker", 
orgaan van den Ned.-Ind. Zendingsbond, meldt 
ook iets over de ,,Anti-opium Vereeniging". 
Wij lezen: ,,....... .. Volgens de officieele 
opgaven van de regie waren er begin 1936 

•omstreeks 75.000 schuivers. In 1930 was <lit 
aantal tweemaal zoo groot, tien jaar geleden 
driemaal !" 

Ongetwijfeld sprekende cijfers. Er wordt 
mooie arbeid verricht in deze richting. 

Aan het ,,Ma3.lldbericbt van bet Ned.
Bi.}belgenQotschap" ontleenen wij het vol
gende. 

,,Van de hand van den heer Darmoadi 
kwam de ~rtaling van de Handelingen der 
Apostelen in het Balineesch gereed. 

In het Timoreesch was tot dusver nog 
geen enkel bijbelboek vertaald. Toch telt 
de Timoreesche kerk 150.000 zielen. Het 
kerkbestuur heeft nu Ds. P. Middelkoop 
vrijgeste1d, opdat hij in h.et komende jaar 
het Nieuwe Testament in het Timoreesch 
zal kunnen vertalen. 

In den loop van 1939 zal ook het Nieuwe 
Testament in het Sangireesch kunnen 'Ver
schijnen. 

In het Reclasseerings-Tijdschrift van het 
Leger des Heils in Nederland, komt een 
verslag voor over de viering van bet zilve
reh jubileum van dien arbeid door onze 
organisatie. 

In de I herd-enkingssamenkomst spraken 
verschillende autoriteiten. De Minister van 
Justitie had zich doen vertegenwoordigen 

BANDOENG I. 

DE DANKSTOND. 

Bandoeng is uit den aard der zaak de 
plaats voor vaarwel en welko.m, aangezien 
de meeste officieren eerst hun zaken met ihet 

In verband met de geboorte ivan prinses 
Irene, werd onder leiding van den Chef
Secretaris een ·dankstond gehouden. Een aan
taJ. officieren en heilssoldaten, alsook vrienden 
waTen bij'eengekomen om God te dam.ken voor 
het groote geluk, <lat ons Prinselijk Paar, 
onze · geliefde Koningin en ooik. ons vcilk ten 
deel gevallen is door de geboorte der nieuwe 
prinses. 

• Hoof<lkwartier komen af4oen, al vorens naar 
Europa te vertrekkE;n, of naar hun aanstel
ling te igaan bij teru:gkoonst uit het vaderland. 

Die dank kwam uit in het woord van den 
Kolonel, .in het bi}belgedeelte, gelezen door 
mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, in het gebed 
van inevrouw Kolonel Beekhuls, "ZJoowel als 
in het danklied door de kinderen gezongen. 
Lt.-Kolonel Lebbink had het voorrecht een 
terugblik te mogen geven over de geschie
denis van ons Vorstenhuis der laatste jaren. 
Uitgaande van het bijbelwoord: ,,Het oude 
is V'oorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw 
geworden", toonde ruj aan, hoe God geleid 
had door leed en rouw en eenzaamheiid tot 
groote vreugde en rijkdom, nu aan prinses 
Juliana en pri·ns Bernhard een tweede doch
ter geboren was. De zegen, geleid en bestuurd 
te worden rdoor een koningin, die ziah ihoudt 
aan Gods wetten en instellingen, werd ons 
v·oor oogen gesteld, en stemde meer dan ooi.t 
orrs tot diepen dank. Het was eei;i goed 
uu.r! 

MILITAIR TEHUIS. 

In het gezellig versierde Tehuis aan den 
Nw. Kerkhofweg werd op den Nationalen 
Feestdag 's av·onds een feestmaaltijd gehou
den waaraan ± 35 persone'n .deelnamen.. 

Na opening door het zingen 'Van het 
Wilhelmus en het lezen van Psalm 146, hield 
Kapitein Poot een korte inleiding, 9Ja,a:rbij 

. vooral den nadruk leggend op het feit, dat 
deze maaltijd .bedoeld was als een geringe 
vergoeding v'oor het vele, wat de ,,jongens" 
deze dagen misten in vergelijking met h.un 
familieleden in Holland. 

Er heerschte een prettige sfeer, die tot 
uiting kwam in het gezamelijk zingen van 
volksliederen enz. 

Mevrouw Kolonel Beekhui:s, tezamen met 
den Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel kwa
men ook nog even een kijkje nemen. 

Toen na afloop iedereen kwam bedanken 
voor hetgeen gegeven was, wisten wij, dat 
ook deze avorrd beteekenis voor de jongens 
gehad had. 

P. 

door den inspecteur deT Reclasseering, den 
weled. gestr. heer Veenstra. 

· Verder sprak Mr. Dr. J. Wijnveldt, Advo
caat Generaal bij ,den' .Hoogen Raad der 
Nederlanden; Mr. Dr. F. Kranenburg, 
Raadsheer bij den Hoogen Raad der Neder
landen en Voorzitter der Ver. van Reel., 
instellingen; Pater Patricius, secretaris der 
R.K.R.V. Als ibestuu.rslid van de P.C.R.V. 
bood Jur. Mr. J. M. van Asch van Wijck de 
gelukwenschen zijner vereeniging aan. Nog 
verschillende andere sprekers uitten hun 
waardeering, voor wat in deze 25 jaar door 
het Leger des H~s verriaht was. 
_,...__,_,...... ___ ..,... ___ ................. ___ ..,.... __ '-'"')-

DE TI.MOR-RAMP. 

Ons is gevraagd Qoik. onder de aan
dacht v;an. de lezers der Strijdkreet 
den nood te brengen, welke is ontstaan 
tengevQlge v.an de bevige bandjirs in 
Nederlandscb-Timor en de eilanden 
Rote en Savoe. H01J1derden huizen, 
duizenden stuks vee, ,alsook sawahs 
en vruchtboomen zijn vernield, waar
door de schade voor de bewoners 
enorm is. Bruggen. zijn weggesl.agen, 
zelfs de natumlijke brug, die de eeuwen 
heeft doorstaan, heeft voor de kr.M:ht 
deir woedende golven moeten zwichten. 

H.M. de koningin en H.H.K.H.H. 
prinses Juli.ana en prins Bmnhard 
gaven bet goede voorbeeld in hulp
betoon en gaarne geven. wij dit ter 

l 
navolging door. Gelden kunnen wo:r
den gezonden aan den Ass.-Resident 
van Timor en eilanden te Koepang. 

l 

L.~---...-~--_,,_,--.,_,....._~ 

2100 haclden wij op Zondag 23 Juli lb.et 
afscheid van Majoor en mevr. Steen, die 
met Europeesah verlof gingen. Des morgens 
leidde de Majoor zelf de bijeenkomst in 
Bandoeng I, die het karakter droeg van 
,;heiliging". Eenvoudig werd dO'or woord en 
lied de prediking gebracht. 

De Majoo:ts zijn goede bekenden voor 
Bandoeng en ~et graagte werd naar hun 
boodschap geluiste~d. Des avonds stond de 
samenkomst onder leiding van den Chef
Secretaris en mevrouw Ridsdel. Hartelijke, 
waardeerende woorden werden den Majoors 
door onze leiders 'bij afwezigheid van Kolo
nel Beekhuis toegevoegd, 'Vooral ook naa<r 
aanleiding van hun arbeid in de werkcen
trale en ook hun beider woord ibracht zegen 
tot de ziel. Een aaridig, <loch tegelijk treffehd 
moment was het, de Majoors met hun vier 
fijne jongens onder de Legervlag te zien, toen 
ze den Heer werden aanbevolen voor deze 
pe.tii.ode van ontspanning, die re ingingen. 
Het was een mooi afscheid. 

De Adjudants Frederiksen gaven dienzelf
den dag vaarwel in Bandoeng II om weer 
terug te keeren naar bet Rowiga-district in 
Midden-Celebes. Een bijzonder gezegenden 
tijd hebben zij gehad in genoemd korps en 
de groote 1belangstelling van makkers en 
vrienden aan het station bij hun vertrek 
enkele dagen daarna, sprak een eigen, dui
delijke taal. 

Des avonds gaf Adjudante Hamerling 
vaarwel aan on.s korps, aangezien zij is 
overgeplaatst naar het kinderhuis Medan. 
Bijna twee en een half jaar heeft de Adju
dante de ki.nderen in het Bandoengsche kin
derhuis als een moeder verzorgd en natuur
lijk viel het haar. niet gemakk.elij~~ afscheid 
te nemen. Mevrouw Kolonel l3·eekhuis, 
Majoor Barbier en twee der officieren, die 
onder de Adjudante gewerkt hebben, spra
ken over het werk door haar in he<t Tehuis 
met zooveel getrouwheid verricht. De groote 
meisjes zongen keurig een lied, en niet 
gaarne willen wij vergeten de ,,Zonnestra
len" te noemen, ·die onder leiding van Korps~ 
kadet Beekhuis hun Adjudante toezongen 
en bloemen overhandigden. Ook een ver
tegenwoordigster der grooteren sprak een 
pittig woordje en vertolkte hun aller gene
genheid met een mooi bouquet. 

De Adjudante sprak zelf over Gods zegen 
en leiding gedurende deze jaren en haar vaste 
\roornemen ,naar haar ·beste ·vermogen ook 
wederom in Medan de kinderen te .. dienen 
en lief te hebben. Het :geheel stond onder 
leiding van onzen B.O. Kapitein Sprokke
reef, die met een ernstig bijbelwoord deze 
bijeenkomst sloot. God zegene allen, wier 
namen in dit verslag genoemd zijn en geleide 
ihen op hun verdere levensreis ! 

Heilssoldaten en vrienden van Weleri met de officieren der Auto-Campagne. 

Overwinningsberichten van de auto-campag:oe 
Onder leiding van Brigadier Hiorth in Midden .. Java. 

DJAMBLANG, een buitenpost van korps 
Cheribon had het voorrecht de officieren, 
die deelnanien aan deze auto-campagne, het 
eerst in hun midden te hebben. Bij aankomst 
een openluchtsame~omst op den passar 
door een £link aantal menschen bezocht. Na 
afloop straatzang, daarna een samenkomst 
in een Chineesch Vereenigingsgebouw, waar 
een 450 menschen bijeen waren. God was 
ons zeer dicht nabij ! 

CHERIBON. Behalve in de openlucht 
mochten wij ·hier ook het Evangelie prediken 
in de gevangenis. De Passar Malam was ons 
tegen, doch niettegenstaande dat, hadden wij 
een goede bijeenkomst in de zaal en twee 
zielen vernieuwden hun verbond met God. 

TEGAL. Twee ·avonden goed gevulde zaal, 
helaas geen zielen tot overgave des harten 
gekomen. 

PEKALONGAN. Na de openlucht-samen
komst marcheerden wij al zingend naar de 
zaal en tro·kken de menschen door ons ge
zang. Met kracht werd de boodschap des 
Heils gebracht en twee zielen werden ge
worrnen voor Koning Jezus. 

LIMPOENG. In dezen buitenpost van Pe
kalongan mochten wij een 100-tal menschen 
onder de klanken van het Evangelie berei
ken. Tegenstand was voelbaar, doch wij 
zaaiden het zaad. God geve het den was
dom ! 

KRENGSENG, de welbekende onderne
ming van Envoy Oey met haar uitgestrekte 
sawahs. Er was blijdschap over de komst 
van de officieren. Drie zielen kwamen tot 
Jezus in de gloedvolle bijeenkomst. 

BENDOSARI en de buitenposten werden 
bezocht, evenals 

WELERI. Hier was de zaal stampvol. Bui
ten was een groote scli.are, die 'Li.ch verdrong 

om toch ook iets op te vangen van de predi
king. Het was een mooie avond, d·ie door de 
bewoners van W eleri niet spoedig zal ver
geten worden. 

PELANTOENGAN. Ook het korps op onze 
lepra-kolonie werd bezocht. Het zien van de 
patienten greep ons aan, maaT het was 
heerlijk te hooren over de zekerheid van 
hun geloof in J ezus Christus. Dit bezoek 
was een bemoediging. 

SEMARANG I en buitenposten. Hier had
d~n wij gezegende samenkomsten. In de 
openluchtsamen'komst op den Aloon-aloon 
luisterden circa 700 menschen naar het 
Evangelie. In de avondsamenkomst kwa
men 2 zielen tot •bekeering. Boegangan en 
het Ooglijders-Hospitaal lkregen ook een 
beurt, goede bijeenkomsben aan beide 
plaatsen. 

KOEDOES. Hier wachtte ons een verras
sing. Een klein zangkoor verwelkomde ons. 
In de openluc.htsamenkomst een 1000 men
schen ! Brigadier Hiorth wist de schare 
te pakken met zijn prediking. In de :zqal des 
avonds drie zielen voor den Heer. 

REMBANG werd ook niet vergeten. Een 
goede opkomst des avonds en drie zielen 
voor Jezus gewonnen. . 

AMBARA WA, alsook de drie buitenposten 
werden ·bezocht. Tot diep in den kampong 
mochten wij zingende en getuigende van 
Christus vertellen. 

ROGOMOELJO. Hoewel de:zie post zeer 
afgelegen ligt, werd ze toch bezocht en met 
kracht mochten wij ook hier het Evangelie 
prediken. Moge de Heer al deze plaatsen 
zegenen en den arbeid, die daar voor Hem 
verricht wordt ! 

Luit. Corputty. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen : 

Tot Kapitein ; 
Liiitenant J. Schaafsma. 

Aanstellingen : 

Majoor G. Hermes* tijdelijk plaatsvervanger. 
Majoor Ph. Nelwan * naar Palimanan, Ko

lonie voor zieke en hehoeftige inheemschen 
(in bevel). 

Adjtidant H. M. Hamerling naar Medan Eur. 
Kim.derhuis. 

Adjudant'1vI. Maatita * naar Solo (in bevel). 
Adjudant W. J. Mepham* r..aar Cheribon. 
Adjudant A. Witite naar Bandoeng Kinder-

buis (in bevel) . 

Kapitein L. Leimena naar Bandoer..g H. K. 
Kapitein D. Losoh* naar Bora (in bevel). 
Kapitein C. H. Reyerse naar Malang. 
Kapitein F. Sieffiers* naar Poerworedjo. 
Kapitein Tbio Seng Kioe naar Malang. 
Kapitein H. van der Veen* naar Semarang I. 
Luitenant L. Lamatanda naar Rarampadende 

(in bevel). 

Kdt. Luitenant J. Lowongan naar Ambarawa. 
Kdt. Luitenant J. M. Noya naar Toeren. 
Kdt. Luitenant L. Tan naar Soerabaja II. 

A. C. Beekhuis, 
Terr. Kommandaint. 

Bandoeng 21 .Augustus 1939. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN I 
De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

1 September Palimanan, .opeining Kolonie 
voor zieke en behoeftige in
heemsohen. 

3 Bandoeng I - Oogstfeest en 
vaarwel Brigadier Stewart. 

17 Krengseng. 
20 Bandoeng II - Huwelijksinze

gening Kapt. Leimena en 
Luite. Wairisal. 

1 Octol::er Bandoeng - Jongeliedendag. 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel : 
10 September Meisjeshuis. 

Lt. Ko1onel en mevr. Lebbink : 
17 September Bandoeng (Radio-samen-

komst). 

24 Batavia - Jongeliedendag. 

Brig.adier Loois : 
12 September Rogo Moeljo. 
14 Poerwonegoro. 
15 Sapoeran. 

7 Krengseng, met den C.S. 

20 Poerworedjo. 
24 Solo. 
27 Rembang. 

Majoor Ramaker : 
1 September Palimanan - met den C.S. 

10/11 ,, Bandoeng II - Oogstfeest. 

RADIO-U ITZENDINGEN" 
~ 

OP ZONDAG 17 SEPTEMBER 
5.30 - 6.30 uur n. m. 

Uitzending van een Leger des 
Heils-samenkomst over de 

P. M. Y. · ARCHIPELZENDERS, 
op een golflengte van 58.31 meter. 

Onder leiding van 

Lt.-KOLONEL G. LEBBINK 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N.l.R.0.M. 

AVONDWIJDING 
DINSDAG 19 SEPTEMBER a. s. 

19.50 - 20.10 uur 

M A J 0 0 R C. B A R B I E R 
spreekt over: 

,, Waarom tegenspoed ?" 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS \ 
Lt. Kolonel D. S. RidsrleJ. 

,..., 
September 1939. 

,,En die maiait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen leven ;. opdat zich 
tezamen verblijde, beide die zaait en die maait". Joh. 4: 36. 

DE GENERAAL. 
Onze gedachten worden dezer dagen in 

bet bijzonder bepaald bij Ger..eraal Evan
geline Booth, die gedurende vijf jaren de 
zware verantwoordelijkheid van het Gene
raalschap op zulk een waardige wijze heeft 
gedragen, en zich volgende maand uit den 
actieven dienst zal terugtrekken. Moge God 
haar neg voor velen tot zegen stellen en 
haar een blijden levensavond geven ! 

DE KO!MMANDANT. 
Wij hel::ben enkele brieven ontvangen, 

waaruit wij vernamen, dat onze leider een 
goeden overtocht heeft gehad naar Europa 
en aan boord in de gelegenheid is geweest 
verschillende samenkomsten te leiden. Thans 
bevindt de Kolonel zich in Londen vpor het 
bijwonen van de vergaderingen van den 
Hoogen Raad. W anneer de verkiezing is afge
loopen, zullen er verscheidene belangrijke 
besprekingen plaats vinden tusschen den 
Chef van den Staf, den Intematior..alen 
Secretaris en onzen leider, in het belang va;n 
onzen arbeid hier te lande. 

Het laatste openbare vaarwel van Generaal 
Booth in ·,,Earls Court", Londen, zal een 
grootsche gebeurtenis worden, wellicht een 
van de belangrijkste, die het Leger des Heils 
in Londen ooit heeft gekend. Behalve de 
vaarwelsamenkomst op den avond van den 
2den September zullen er een Demonstratie, 
een Muziekfeest en een vereenigde Zendings
samenkomst worden gehouden. 

Majoor Ramaker danken voor wat zij ge
daan hebben om dit boekje het licht te doen 
zien. 

SCHEURKALENDER 1940. 

De kalender wordt thans gedrukt en zal 
een van de beste zijn, die wij hebben uitge
geven. Onze geregelde afnemers zullen tevre
den zijn. Er is zeer veel zorg aan besteed 
en Majoor Barbier heeft vele uren gewijd 
aan het persklaar maken van den tekst en 
het nazien der drukproeven. We danken alle 
officieren, die aan den kalender hebben me
degewerkt. Het schild is goed verzorgd en 
zal een versiering zijn voor elken wand. 

BRIGADIER KRUSCHWITZ. 

De Brigadier berichtte ons, dat zij bin
nenkort naar Java hoopt terug te keeren. 
W aarschijnlijk zal zij over Europa reizen en 
de gelegenheid waarnemen om iets te zien 
van den 'Legerarbeid in Engeland en elders. 

NIEUWS VAN DE BUITENBEZITTINGEN. 

Van Brigadier Woodward ontvingen wij, 
zooals gewoonlijk, belangwekkend nieuws 
van Midden-Celebes. Zijn reisl::eschrijvingen 
zijn interessant te lezen. De tournee's zijn 
zwaar en inspar..nend, maar dit wordt ruim
schoots vergoed door de heerlijke resultaten, 
die de arbeid oplevert. God zegene Celebes ! 

Adjudant Luitjes is druk bezig zich in te 
werken in zijn nieuwen arbeid. We zien uit 
naar goede berichten van Ambon. 

~~ttfm~~~~~~mmm~ 

lllif. LAATSTEPERSTELEGRAM VAN DEN HOOGEN RAAD. I 
I De besprekingen van den Hoogen Raad, voorafgaande aan de I: m benoeming van een Generaal, maken goeden voortgang. Verschil- ffi m lende internationale vertegenwoordigers nemen de leiding van de ffi 

I dagelijkscbe bidstonden, welke gebouden worden voor de bespre- m 
k.ingen plaatsbebben. m 

Het groote belang van de komende benoeming wordt zorgvuldig ~ m onder bet oog gezien en alle kansen overwogen, opdat de best ~ 
m mogelijke keuze zal worden gedaan. ~ 

I 
In deze dagen bebben de verschillende leiders tevens een m 

waardevolle gelegenheid elkanders karakter t~ leeren kennen en m . 
te waardeeren. * 

Onmiddellijk nadat de gekozen nieuwe leider zicb bereid ver- m 
~ klaard heeft bet Generaalsambt te aanvaarden, zal de beslissin.g ~ 
J!f bekend gemaakt worden. I 
mf%1m~~~~~m~~~~ 
DE AUTO-CAMPAGNE. 

Van Brigadier Hiorth, die met enkele 
Luitenants een tournee houdt in Midden- en 
Oost-Java, ontvangen wij bemoedigende be
richten. Ze hebben goede samenkomsten ge
had. Moge oak de rest van de tournee aan 
de verwachtingen beantwoorden, en mogen 
door deze poging vele zielen gewonnen wor
den voor den Heer ! 

VERANDERINGEN. 
Enkele officieren hebben vaarwelorders 

ontvangen en aanvaarden een dezer dagen 
hun nieuwe aanstelling. Zij .zullen ongetwij
feld hartelijk worden verwelkomd in hun 
nieuwe posten en wij zien uit naar over
winningsberichten. 

HET OOGSTFEEST. 
Het Oogstfeest staat weer voor de deur. 

Onze Officieren spannen al hun krachten 
in om deze poging welslagend te doen zijn. 
Wij dcen ook een beroep op onze vrienden 
om ·or:s in deze te helpen. 

HE'l' NIBUWE MALEISCHE LIEDEREN
BOEK. 

Gedurende de afgeloopen week bracht de 
Handels-Secretaris mij het eerste exemplaar 
van 'het juist gedrukte Maleische Liederen
bo·ek met cijfermuziek. Het is een keurige 
uitgave, en zij, die hun tijd en krachten hier
aan hebben gegeven, zullen zich zeker be
loond achten voor hun arbeid. De ruimte 
laat bet ons r:iet toe alle medewerkers te 
noemen, ,de-ch we willen in het bijzonder 
Majoor Schulz, Adjudante Brouwer en 

Brigadier en mevrouw Brandt gaan spoedig 
met b.uitenlandsch verlof. Zij zullen in Octo
ber de Minahassa vaarwel zeggen en via 
Java naar Canada reizein. 

We hopen, dat de Kandidaten van Celebes, 
die naar de Kweekschool gaan, onder hun 
geleide naar Java kur..nen reizen. De Kan
didaten-Raad houdt zich bezig met de aan
name van Kandidaten er et er op toe, dat 
alle noodige formulieren l l orde zijn. Het 
belooft een groote cursus te worden. Er 
kwam l::ericht binnen van het Internationaal 
Hoofdkwartier, dat de Kade<tten van den 
eerstvolgenden cursus, over de geheele we
reld, den naam zullen dragen van ,,De Stand
vastigen". 

ONZE ZIEKEN. 

Majoor Olsvik heeft eer.. operatie onder
.gaan, die gelukkig goed geslaagd is, en 
brengt enkele dagen door in het bergland 
van Sumatra v66r zij haar arbeid op Poeloe 
si Tjanang hervat. 

Enkele makkers staan op de ziekenlijst. 
Mevrouw Majoor Reed is opgenomen in onze 
Kliniek te Soerahaja, waar ook Majoor 
Wilson wo1dt verpleegd. De gezondheid van 
mevrouw Adjudant Palstra laat te wenschen 
over en ook mevrouw Kapitein van Kralin
gen is minder goed. Moge de Heer onze zie
ken spoedig doen herstellen ! 

TERUG VAN VERLOF. 
Majcor en mevrouw Hermes zijn terugge

keerd uii Europa en hebben een hartelijk 
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welkom ontvar:gen. Zij zien er goed uit en 
zijn blij weer ,,thuis" te zijn. De Majoor doet 
dienst als plaatsvervangend Officier alvorens 
een vaste aanstelling te ontvangen. Momen
teel zijn onze .makkers op Boegangan en vcl
gende maar:d zullen zij Kapitein en mevrouw 
G~s in het Militair Tehuis te Batavia 
vervangen tijdens hun verlof. 

NAAR EUROPA. 
Brigadier Stewart staat op het punt Indie 

voor goed te verlaten, na hier opnieuw zeven 
jaren gearbeid te hebben. In het geheel heeft 
de Brigadier 28 dienstjaren in Ned.-Indie 
doorgebracht. We danken God vcor haar 
leven en arbeid en wenschen haar een goede 
reis en een behouden aankomst in ,,Bonnie 
Scotland", waar zij eenigen tijd bij haar 
zuster zal doorbrengen. 

Mevrouw ,'!.liajoor Poutiainen zal tezamen 
met Brigadier Stewart reizen naar Genua, 
daarna zal zij alleen haar reis voortzetten 
naar Holland en vervolgens naar Finland, om 
haar welverdiend verlof te genieten. De 
laatste zeven jaren zijn riet louter zonne
schijn geweest, er waren vele donkere da
gen ; we denken terug aan het ocgenblik 
waarop wij haar echtgenoot, den Majoor, ten 
grave droegen te Semarang. God heeft haar 
kennelijk ondersteund in dit verlies en Hij 
zal ook voor de toekomst zorgen. Moge zij 
haar familieleden in welstand ontmoeten ! 
We roepen het mevrouw Poutiainen toe: 
,,Hartelijk welkom terug in uw tweede 
vaderland ! " 

ONZE NIEUWE TROEPEN. 
De groep nieuwe officieren, die de vorige 

maand in Ned.-Indie arriveerde, is reeds in 
verschillende korpsen geplaatst en druk aan 
den arbeid in hun tijdelijken post. De prae
tische kennis van het Maleisch, die zij nu 
op doen, zal hun ongetwijfeld zeer ten goede 
komen in de toekomst. 

DE CHEF-SECRETARIS IN DJOKJA 
vergezeld van Brigadier Hiorth en de 

officieren der Auto-campagn._.. 
Tot onze vreugde is het ons mogelijk nog 

juist een laatste bericht te zer:den over het 
zeer gezegende Weekend, dat de Chef-
Secretaris doorbracht in Djokja. ,,. 

Op Zaterdagavond 19 Augustus een bijzon
der gce"d bezochte samenkomst in den 
buitenpost GLAGAH WANGI. Een 130-tal 
menschen was aanwezig. Twee kinderen wer
den opgedragen aan God en tot groote vreug
de van onze makkers kwamen 20 zielen tot 
den Heer. Een grootsche overwinning ! 

De Zondag was druk, dcch dat is juist 
wat een echt heilssoldaat wenscht. De Kolo
nel gaf zich geheel voor elke samenkomst en 
was een l::ezieling voor ons allen. Des mor
gens eerst een Hollandsche diens~ waar een 
mooi aantal vrienden bijeen was. 

Des middags volgde een bijeenkomst in de 
gevangenis. Welk een ander publiek als des 
morgens en toch - de Evangelie-boodschap 
dezelfde en als resultaat van de krachtige 
prediking en de werking van Gods Geest 
3 zielen, die de goede keuze deden. 

De Zondagavor_dsamenkomst was even
eens ,.fijn ! " Een 125 mensch en vulden de 
zaal en luisterden met aandacht naar wat 
gesproken werd. Er was veel bijzonders. 
Allereerst de opdracht van 3 kinderen, die 
door hun ouders den Heer gewijd werden. 
Daarna ir..zegening van 15 soldaten, 10 re
cruten en 5 Jong soldaten. Korps Djckja 
is dus zeer rijk geworden door deze nieuwe 
strijdmacht, doch meer nog dan door dit 
uiterlijk teeken van vooruitgang, werd het 
har\ verblijd doordat dien avond 12 zielen 
neerkinielden aan dea voet des kruises ! 

Ook Brigadier Hiorth met zijn officieren 
deden dapper hun deel. 

Een drukke Zondag, doch met een hart 
overvloeiend van dank aan den Heer voor 
dit bezoek van den Kolonel, werd de dag 
besloten ! 

25-JARIG JUBILEUM VAN HET 
.MILITAIR-TEHUIS IN BANDOE.i.~G. 

Juist bij het ter perse gaan van deze 
Strijdkreet. zal de herdenkingsdienst plaats
hebben j.n verband met bovengenoemd feit, 
onder leiding van den Chef-Secretaris, 
Lt.-Kolonel Ridsdel, terwijl verschillende mi
litaire autoriteiten aanwezig zullen z1jn en 
enkele sprekers het woord zullen voeren. 
De ,,jongens" van dit tehuis hebl::en r:atuur
lijk enkele bijzonder gezellige avonden in 
verband met dit jubileum, waarover wij in 
een volgend nurruner eveneens iets meer 
hopen te zeggen. 
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Een zendingsverhaal. 

ADONIRAM JUDSON. 
De man. die moest leven in een leeuwenkooi. 

D E man, die geleefd heeft in een 
leeuwenkooi was niet Daniel, zooals 

sommigen wellicht denken. Daniel was in 
een leeuwenkuil en bleef daar slechts een 
nacht, terwijl Adoniram Judson, waarover 
we gaan vertellen, er enkele maanden woon
de. Het gebeurde als volgt. 

Adoniram Judson was een Engelsche zen
deling in Burma en in den tijd, waarover 
wij schrijven, was Engeland in oorlog met 
Burma. Omdat Judson de Engelsche taal 
sprak, werd hij door de inwoners aangezien 
voor een spion van het Britsche Gouverne
ment. Hij werd gevangen genomen en zonder 
verder verhoor in de gevangenis geworpen. 

Deze gevangenis geleek op een schuur, 
die voor het vee bestemd was. De zoldering 
en wanden waren van planken. Er waren 
geen ramen in, zoodat licht en lucht pinnen 
moesten drin.gen door de reten tusschen de 
planken. De gevangenen, gebonden met 
ijzeren ketenen, zaten zoo dicht op elkaar, 
dat ze zich bijna niet konden bewegen.Voed
sel kregen ze zeer ongeregeld, zoodat velen 
stierven van honger, anderen kregen de 
beruchte gevangenis-koorts. De gevangen
waarders waren hardvochtige menschen, die 
zelf een of anderen misdaad op het geweten 
hadden en door hun wreedheid het lot der 
gevangenen nog verergerden. 

Judson's vrouw kwam hem zoo vaak mo
gelijk bezoeken en bracht dan voedsel en 
water mee. Soms was zij ziek, doch dan 
stuurde zij een vertrouwde bediende. Soms 
ook moest zij de bewaarders omkoopen met 
een stuk katoen of een mooi mes of iets 
dergelijks. 

Zeven lange maanden van gevangenschap 
ginger.. op deze wijze voorbij, toen op zeke
ren avond, heel laat, een troep woeste sol
daten de gevangenis binnen kwam om de 
gevangenen met meerdere ketenen te bin
den. De Engelschen hadden erger..s een over
winning op de Burmeezen behaald en dit 

V oor de kleintjes. 

MOEDER VERTELT. 

Wat twee kleine poesjes beleefden. 

Neger en Nettie waren onafscheidelijke 
vrie~djes. Ze konden niet buiten elkaar. Ze 
aten uit hetzelfde schoteltje en woonden 
tezamen - dat kwam, omdat ze beiden het 
eigendom waren van de lieve juffrouw 
Margaretha. 

Of ze bet goed hadden, die twee ! Honger 
en dorst behoefden zij nooit te lijden, zelfs 
mochten ze weleens in de kamer van juf
frouw Margaretha spel~n, wat b.v. Tijgertje, 
de poes van de buren, nooit mocht. Eigenlijk 
had de juffrouw bet ook niet zoo graag, 
maar dan vleiden Neger en Nettie net zoo 
lang, tot ze toestemming kregen. En als ze 
dan bij bet dollen door de kamer soms een 
hioemenvaas omver gooiden, zu.chtte juf
frouw Margaretha alleen maar, brommen 
deed ze nooit. 

Op zekeren avond zeide Nettie tegen 
Neger : ,,Wij moeten toch eens probeeren 
onze dankbaarheid te toonen voor al de 
weldaden, die ons hier bewezen worden, 
vind je oak niet ?" ,,Natuurlijk", antwoordde 
Neger, ,,wat kunnen wij doen ?" 

,,Daar heb ik al over nagedacht", zei Net
tie. ,,Wat zou je er van denken., als wij eens 
wat voor haar zongen. Zij hoort graag mooie 
liederen zingen. Jij en ik hebben aardige 
stemmen ~n wij zingen ook dadelijk van bet 
blad, zoodat wij niet Iang behoeven te stU
deeren. Hoe vind je mijn plannetje ?" 

wilden de laatsten wreken door alle blanke 
gevangenen den volgenden dag te dooden. 
Op heel bijzondere wijze heeft God dit echter 
verhoed, want Hij had voor Zijn dienst
knecht nog een taak te vervullen in dit 
donkere heidenland. 

Hoe Judson nu in een leeuwenkooi terecht 
kwam ? Luister maar. Een prachtige jonge 
leeuw was aan den keizer ten geschenke 
gegeven door diens onderdanen van Ben
galen. Het dier was in ihet paleis groot
gebracht en had tot speeltuig gediend van 
zijn meester. 

Toen echter de oorlog uitbrak en de 
Engelschen de overwir.ning behaalden op de 
Burmeezen, werd de leeuw de zondebok. In 
het Engelsche wapen komt een leeuw voor 
en men meende, dat het dier onheil bracht. 
Daarom werd de leeuw in een kooi gezet 
en in den gevangenistuin geplaatst tot be
slist zou zijn, wat er mee gebeuren moest. 
Aangezien men het dier oak geen voedsel 
bracht, stierf bet na eenigen tijd van honger. 

Mevrouw Judson zag de ledige kooi, t~l
kenmale als zij haar man kwam ibeZJoeken. 
Ze dacht erover, hoeveel luchtiger en ruimer 
deze kooi was dan het vunzige hok, waar 
haar geliefde man nu lag en ze begon 
rpog1ngen in het werk te stellen, om toe
stemming te ver.krijgen hem naar dit leeu
wenhok over te brengen. Dit ging niet 
gemak:kelijk, <loch na lang pleiten en onge_ 
twijfeld na vele geschenken, werd de toe
stemming eIDdelijk verkregen. Zoo kwam 
AdoniTam Judson terecht in een leeuwenhok. 
Hier begon hij spoedig wat beter te worden 
tengevolge van de frissche lucht. Men be
gon hem werk te geven ; hij moest docu
menten uit bet Engelsch in bet Burmeesch 
vertalen en omgekeerd en toen de vrede 
gesloten was, werd hij vrijgelaten en met 
zijn gelukkige, dappere vrouw arbeidde hij 
nog vele jaren tot heil van deze bevolking. 

,,Prachtig", antwoordde Neger. En hoelaat 
zal het concert plaats hebben ?" 

Ook dat had Nettie reeds voor elkaar. 
,,Medunkt", zei ze, ,,het beste zou zijn met 
middernacht als alles stil is, dan komt ons 
gezang beter tot z'n recht. Wij zouden het 
best op het dak kunnen zitten voor bet raam 
van juffrouw Margaretha, daar kan ze ons 
goed hooren. 

Zoo gezegd, zoo gedaan. Om 12 uur 
's avonds toen alles stil was en men zelfs 
geen muisje hoorde trippelem., slopen Neger 
en Nettie naar bet dakraam. De maan keek 
lachend toe. 

Daar klonk opeens bet duet door den stil
len nacht : ,,Miau ---: miau - miau ! " Het 
klonk werkelijk aando~nlijk. Juffrouw Mar
garetha moest het hooren ! En zij hoorde 
bet - <loch niet zij alleen ! Boven werd een 
raam -0pengeschoven en een heldere straal 
water kwam pardoes op de twee kleine zan
gers neeT. In -een oogwenk. waren ze stil en 
maakten zich langs den kortst mogelijksten 
weg uit de voeten. Wat een ondankbaar
heid ! ! 

,,Arme poesjes ! " zei juffrouw M~garetha 
den 'VOlgenden morgen, ,,Ik heb alles gehoord, 
maar je moet nooit vergeten, dat als je 
iemand een plezier wilt doen, je dit op den 
juisten tijd en de rechte manier moet doen, 
anders wordt bet niet gewaardeerd." 

NIEUWS VAN HET JEUGDFRONT.· 
Onze nieuwe ,,Prinsestt. 

Wat een vreugde overal bij de geboorte van Prinses Irene. Wij, jongelieden vari het · 
Leger des Heils, kunnen ons de vreugde indenken van haar ouders en haar zusje~ prinses 
Beatrix, en bidden Gods zeg.en over onze geliefde koningin en Haar geheele familie. 

* * * 
Toen het nieuws doorkwam, was ik juist in Solo bezig met de inspectie van de J.L. 

boeken en had ik een bezoek gebracht aan den Verkennerstroep. Ook hadden we een 
heerlijke samenkomst op Vrijdagavond, waarin enkele zielen tot den Heer Jezus kwamen. 
We zijn blij dat Verkennersleider Soeharno weer zijn taak heeft opgevat en gelooven, 
dat de troep vooruit zal gaan. 

Het is toch fijn, padvinder te zijn ! Of ze groot zijn of klein, 't is net of het alle
maal broers en zustere van je zijn ! Toen ik in Semarang kwam, deed bet mijn hart 
goed om de Zonnestraaltjes te zien van korps I. Met haar leidster en mevr. Adjudant 
Mepham hadden we tezamen een fijne opkomst. Wat Wii['en die Zonnestraaltjes knap 
met het maken van vruchten en dieren van was. We hopen spoedig te hooren, dat ze 
nog meer vorderingen maken. 

Er zijn ontzettend veel kinderer.. op de kolonie Boegangan, en wat zingen ze graag 
·de L.D.H. liederen en luisteren ze intens naar de bijbelverhalen ! Met groote trouw 
en liefde leiden de Compagnic-leiders bun k:lassen. Het muziekkorps hielp flink mee 
in de heiligingsmeetir.g voor de grooten. Je kunt zien, dat Majoor Wikdal en Majoor 
Gerth een igroot hart hehben voor de jeugd. 

Ir: het Ooglijdershospitaal ontmoette ik met Majoor Jennerstrom een aantal Korps
kadetten, en ging daarna met Adjudante Cardinaal mee nog enkele jonge menschen 
in den kampong opzoeken. Wat heerlijk was het, dat er 's avonds enkele afvallige 
jongelui weer tot den Heer terugkeerden. De padvindsters en ook een der verkenners 
straalden vain blijdschap, teen hun de jaarsterren werden uitgereikt. Tezamen zongen 
ze een mooi lied onder leiding van Adjudante Kwieken. 

Oengaran geeft nu ook hoop op padvindersgebied. Kapiteine Schaafsma, die zoe> 
juist een Trainingskamp van het Meisjesgilde te Lawang heeft bijgewoond, kwam 
enthousiast naar hu's terug en begint nu in ernst met de oprichting van een meisjes
troep. Zeker zal Kapiteine Kreikamp, (een P.V.enthousiast uit Holland) haar wel af en 
toe met raad en daad bijstaan, evenals Majoor Hoffmann, de directrice van bet Tehuis. 

Ondanks feesten en hevige regens waren toch een aardig aantal makkers te MageLang 
bijeen voor der. dankstond. Na ailoop hiervan hadden we een korte bespreking met 
enkele jc~mge menschen, die een Toortsdragersgroep willen oprichten. Met de hulp van 
den Divisie-Officier, Brigadier Loois, en Kapitein~ Lopulisa zullen ze zeker wel hun 
doel bereiken. 

Ondergeteekende had eveneens het voorrecht om een Training'skamp bij te wonen, 
en wel v-0<>r Kahouterleidsters te Taw:::ngmangoe. Een week lang waren de. cursisten 
(Leidsters van over heel Java) bijeen als in een eigen wereldje. Op het prachtige terrein 
en met schitterend uitzicht en heerlijke bloemen overal, kregen wij zooveel moois en 
nuttigs te leeren, <lat het niet anders kan, of de kringen, waartoe allen behoorden, zullen 
er stellig bij gebaat zijn. Mede dank zij de uitstekende en allerpreitigste leiding van 
Oehoe Joseph en Oehoe van Hasselt heerschte er een eenheid van geest, die weldadig 
aandeed. 

Alle jonge menschen, die van de schoone natuur houden, zullen in de vacantie 
volop gelegenheid hebben gehad om naar buiten te trekken om wandelingen cf fiets
tochten te maken. Ook hebben enkele van onze jeugdkorpsen hun uitstapjes gemaakt, 
sommigen naar het strand, anderen in de koelte van een klappertuin of in de bergen. 
Ja, laat ans ons verblijden in al bet schoon.s dat de Hemelvader ons te genieten geeft, 
en laat ons niet vergeten Hern daarvoor te danken, zoowel met onze stem, als door ons 
geheele leven. 

M. M. Brouwer, 
Adjudante. 

J 0 NG ELIE DEN-DAGEN 
BATAVIA op ZONDAG 24 SEPTEMBER a.s. 

Leiders : Lt.~Kolonel en mevrouw L EB B I N K. 
BANDOENG op ZONDAG 1 OCTOBER a.s. 

Leiders: de Chef~Secretaris en mevrouw RIDSDEL. 
ZIET UIT NAAR PLAATSELIJKE AANKONDIGINGEN ! 

MAL.i\NGSCHE RADIO VEREENIGING 

Het nieuwe Maleische Liederenboek 

28 September a. s. 12.00 - 12.20 uur 
MORGENWIJDING, te vcrzorgen door 

Mevrouw Adjudant Gladpootjes. 
RADIO VERG. ,.OOST JAVA" (ARVO) 

12 September a. s. 11.30 - 12.00 uur 
MORGENWIJDING, te verzorgen door 

Adjudant A. Voogt. is thans gereed. 

I N H O U D : 260 Christelijke liederen met cijfermuziek · 
voor de t ste stem ; voorts 330 koren. 

Prijs : lngenaaid f O.i5 per ex. 
Porto 14 ct. 

Gebonden . ,, 1..- per ex. 
Porto J 6 ct: L HANDELSDEPARTEMENT. JAVASTRAAT 16 BANDOENG. 

VISSER & Co. - BANDOENG 

II 

OM OVER 'l'E DENKEN ! 
Zing of neurie niet zachtjes voor je been, 

als je in. gezelschap verkeert. 
* * •:• 

Trammel niet met de vingers of den voet 
in tegenwoordigheid van anderen. 

* * * 
Indien je iemand tegenk.omt, die ouder 

is dan je zelf, of iboven je geplaatst i;;, houd 
dan den pas in en laat hem passeercn, of 
gee£ hem den voorrang, inzonderheid bij ecn 
deur, een nauwen ingang of een smallen weg 

of gang. 
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