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5 JULI 1865 wordt beschouwd als de ,,geboorte
dag" van het Leger des Heils. Onze Stichter en eerste 
Generaal, William Booth, was toen een Methodis
tisch predikant, die reeds enkele jaren daarvoor zich 
vrijgemaakt had van de kerkelijke banden, om als 
,,Opwekkingsprediker" zijn volk, en dan vooral 
degenen die nooit in kerk of kapel kwamen, te 
winnen voor Christus. Zijn dappere vrouw stond 
hem metterdaad trouw terzijde in dit gezegende en 
zelfverloochenende werk en heel dikwijls hadden 
zij elk afzonderlijk de leiding van een geestelijken 
Veldtocb.t. Zoo had mevrouw Booth in het voorjaar 
van 1865 een uitnoodiging aangenomen van de ,,Free 
Church Methodist" om in Southwark London een 
reeks bijeenkomsten te houden in de buurt van de 
Londensche dokken. God zegende deze poging rijke
lijk. Haar echtgenoot werkte toen in Leeds, maar 
kwam ook weldra naar Londen, waar hij den 5den 
Juli 1865 op een historisch plekje, Mile end Waste, 
temidden van een rumoerige en vijandige bevolking, 
zijn eigenlijke levenswerk begon. Hij was uitgenoo~ 
·digd om 14 dagen lang samenkomsten te houden in 
een tent, die in ,,Bakers-Row" in White Chapel, op 
een oud Kwakers-kerkhof was neergezet. (Dr. 
Gunning maakt de opmerking : Het Christendom is 
geboren in een stal, het Leger des Heils op een 
kerkhof !) 

Het was maar een stap van de straat naar de tent 
en van de straat hoopte hij de menschen ook mee te 
kunnen nemen naar de tent. Dejonge dominee Booth, 
lang van gestalte, met een bleek gelaat en gitzwar
ten baard, had met twee boeken onder zijn. arm ( een 
bijbel en een gezangboek) post gevat voor een b.e
ruchte herberg ,,De blinde bedelaar" en daar in die 
overdrukke buurt, stond hij te zingen en te spreken 
tot groote verbazing van de bewoners, die om hem 

heen gingen staan om dat vreemde gedoe te zien en 
te becritiseeren. 

Toen Booth des avonds thuis kwam zeide hij tot 
zijn vrouw : ,,Lieveling, ik heb mijzelf, jou en de 
kinderen, voor den dienst aan deze zielen toege
wijd !" Die twee begrepen elkaar en samen knielden 
zij neer om deze zaak biddend en smeekend hun 
God bekend te maken. 

,,Dat was de eerste samenkomst van het Leger 
des Heils", de geboortestonde van een werk, een 
organisatie, waar men toen geen denkbeeld van had, 
maar hetwelk door God in het leven geroepen werd 
tot zegen van honderdduizenden de geheele wereld 
over. 

Mevrouw Baronesse E. van Boetzelaer van Dub
beldam, zegt in haar korte schets over het leven van 
William Booth : 

,,Het Engeland van zijn dagen werd al even
,,zeer als de landen op het continent van Europa, 
,,door <len geest van het rationalisme beheerscht. 
,,De sociale toestanden waren er boven alle 
,,beschrijving treurig en de zedelijke verwilde
,,ring groot, terwijl de kerken ook daar haar 
,,roeping en taak veelal bijkans vergeten waren. 
.. Nu trad deze eenvoudi.ge Evangelieprediker 

>1. - -- -

,,op, met de diepe innige overtuiging, dat God 
,,hem in de wereld had gezet om aan zondaren 
,,het Evangelie van Gods genade te brengen, 
,,eenvoudig, op den man af, tijdig en ontijdig, in 
,,volkomen opoffering van zichzelf, met loslating 
,,van alles was het eigen leven aangenaam of 
,,gemakkelijk kan maken." 

Alom in de wereld zijn er vele duizenden, die God 
danken voor het leven en werk van William en 
Catherine Booth, terwijl daar het werel<lwijde Leger 
des Heils staat als een levend ,,Memento" van wat 
God kan doen door menschen, die zichzelf vergeten, 
terwille van het koninkrijk Gods en het welzijn van 
anderen. 

Nogeens citeer ik mevrouw Van Boetzelaer van 
Dubbeldam, waar ze er op wijst, dat vooral Kerk 
en Zending, zooveel te dank en he blben aan bet voor
beeld van de familie Booth en het Leger. Zij zegt: 

,,Voor de Christelijke Kerk in 't alge:rneen 
,,heeft William Booth een hijzondere beteekenis 
,,gehad. Moeten wij niet altijd weer dankbaar 
,,zijn dat God, in tijden waarin de Kerk te kort 
,,schiet en verslapt en dreigt in te slapen, men
,,schen verwekt, die juist door hun ongewone, 
,,soms wonderlijke gedragingen nieuw leven 
,,brengen ook daar, waar zij eerst uitgebannen 
,, werden ? Een man als Booth is zulk een man 
,,geweest. Onbegrepen en uitgeworpen, gesmaad 
,,en gelasterd, is hij door diepe wegen gegaan. 
,,Maar dat groote warme hart, dat eenmaal door 
,,de lief de van Christus was geraakt, en den 
,,nood der wereld heeft willen meedragen als 
,,weinigen voor of na hem hebben gedaan, is 
,,brandende gebleven tot aan zijn dood toe. 
,,In de laatste dagen van zijn lange. leven, toen 
,,hij ziek en blind was, heeft hij zijn zoon en 
,,opvolger Bramwell gesmeekt toch te denken 
,,aan degenen, die geen tehuis, geen ,,home" 
,,hebben. De gedachte aan de velen, die eenzaam 
,,en zonder God waren, heeft hem tot het laatste 
,,toe niet met rust gelaten. En deze onrust, deze 

HET LEGER-WAPEN stelt de volgende beginselen van het Leger voor: 
(a) De ronde figuur met stralen duidt de zon aan en wijst op het licht en het 

vuur van den Heiligen Geest. 
(b) Het kruis in het midden wijst op het kruis van onzen Heer Jezus Christus. 
(c) De letter S beteekent salvation (verlossing). 
(d) De gekruiste zwaarden duiden op den Heilsstrijd. 
(e) De kogels wijzen op de Evangelie-waarheden. 
(f) De kroon wijst op de kroon der overwinning, welke God Zijn soldaten, die 

getrouw blijven tot het einde, geven zal. 

,,kwelling over het lijden van den naaste heeft 
,,hij bij duizenden gewekt, zoowel in als buiten 
,,bet Leger. Zoo ging zijn invloed veel verder 
,,dan de rangen van bet Leger des Heils. 
,,Talloos velen, die nimmer tot het Leger zijn 
,,toegetreden, hebben er toch voor hun eigen 
,,geestelijke vorming onnoemlijk veel aan te dan
,,ken gehad. Hoevele ouderen onder ons herin
,,neren zich hoe zij, lang geleden, eens of meer
,,malen in een samenkomst van het Leger, of 
,,door een gesprek met een van die hegenadigde 
,,zielenwinners, waaraan het Leger zoo rijk is, 
,,diepe indrukken hebben ontvangen en tot een 
,,beslissing voor hun leven zijn gekomen. Zij 
,,hebben ervaren wat Christus doet voor een 
,,hart, dat zich voor Hem onitsluit. 

,,William Booth zal onvergeten blijven, omdat 
,,hij in gehoorzaamheid aan zijn roeping, de 
,,navolging van Christus in zelfverloochening en 
,,kruisdragen ernstig heeft genomen - aan tal
,,looze levens een nieuwen inhoud heeft gegeven, 
,,en de Kerk heeft opgeroepen tot grooter trouw 
, en werkzamer liefde tot het verlorene." 

* * * 
Dit 75ste jaarfeest dringt mij, om ;il_ miin makkers 

'ri'll~officieren en soldate n, zoowel als alle oprechte 
Christe~.:'..~ Vl'l!l andere d ,enominaties op te roepen, 
om, terwille van de -arme menschheid, die in lbloed 
en tran.en dreigt onder te gaan ; terwille van de 
duizenden, die den troost van bet heil des Heeren 
missen, ja, terwille van Gods liefde, geopen1baard in 
Jezus Christus, Die stierf voor alle meBschen, zich
zelf toe te wijden aan den dienst des Heeren, zooals 
William en Catherine Booth deden, vijf-en-zeventig 
jaar geleden, dan zal God ook ons lE;lven tot zegen 
stellen van onze medemenschen. 

Dat God dezen wensch vervulle en dit gebed ver-
hoore ! A. C. Beekhuis 

Terr. Kommandant. 
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VERTALING: 

Voor de red.ding van een stervende wereld te leven, te 
strijden en haar lief te hebben, is het doel, waartoe ik 
geschapen en zelf gered werd en waarvoor ik van dag tot 
<lag bewaard ben gebleven. Zou ik er geen zorg voor dragen, 
aan dit doel te beantwoorden ? 

Wat omtrent U ? 
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D E helm der hoop ! Wie weet niet 
bij ervaring welk. een energie en 

bezieling er uit gaat van het feit, dat 
er HOOP is! 

De hoop is een macht, waarmede 
altijd gerekend moet worden in den 
strijd des levens. Zij is een uitstekende 
helm, een stevige hoofdbedekking, die 
geest, gedachten, doel en uitzicht 
beschermt tegen de listige aanvallen 
van den booze. De helm der hoop is 
een van de beste middelen iemand er 
voor te bewaren ,,het hoofd te verlie
zen" ; de beste beschutting tegen alle 
aanvallen van vrees; de eenige afdoen
de beveiligi:qg tegen het sluiten van 
een eigenzinnige, <loch vaak doodelijke 
overeenkomst. 

Verreweg het beste verdedigings
middel tegen allerlei ,,geestelijke" 
afdwaling en verstrooidheid is: ons 

. gansche wezen, ons geheele denken te 
la.ten beheerschen door een sterke, 
blijde HOOP. 

Een ieder, die de geschiedenis van 
Paulus kent, weet, <lat hij een optimist 
was. Hij was <lit echter niet, omdat hij 
zijn oogen sloot voor de werkelijkheid, 
doch juist omdat hij ze open had en ze 
gebruikte om het gansche terrein van 
mogelijkheden te overzien. 

Hij was een optimist niet omdat hij 
faalde de diepte der duisternis te pei
len - niemand schilderde de duister
nis in donkerder kleuren dan hij -
<loch omdat hij ook het licht zag en 
daarom beschreef ook niemand het 
licht meer ,,stralend" dan Paulus deed. 

Hij was een optimist niet omdat hij 
zich niet ten volle bewust was van 
zwakheid, doch omdat hij de onuit
sprekelijke genade en liefde Gods 
ken de. 

Ja, hij was met recht een optimist 
en ik durf zeggen, dat ge nergens in 
de literatuur der gansche wereld hon
derd bladzijden zult vinden, <lie meer 
stralen en doordrongen zijn van het 
licht der hoop dan de brieven van den 
apostel Paulus. Nergens kunt ge hem 

DAPPERE GETUIGEN ! 

Een eeresaluut aan onze 
Strijdkreet-verkoopers en 
verkoopsters over geheel 
N ederla,ndsch-I ndie. 

Twee dappere jong-soldaten: 
Mary Meijer en Doortje Karepouwan. 

De Strijdkreet, die met een oplage 
van ruim 16.500 en de ,,Pemberita 
Peperangan", die met een oplage van 
ruim 9000 exemplaren verschijnt, 
wordt, zooals onze vrienden in deze 
Gewesten weten, van huis tot huis 
verkocht. Dat dit heel wat beteekent, 
vooral in de warme plaatsen, zal een 
ieder, die ons blad koopt wel duidelijk 
zijn. Een groote schare van officieren 
en ook sommige heils oldaten trekken 
er iedere ma.and op uit, om deze stille 
boodschapsters van Vrede en Bemoe
diging onder de menschen te versprei
den en het is de redactie een vreugde 
hierbij de foto van enkele makkers
heilssoldaten te geven, die dezen arbeid 
met blijmoedigheid verrichten. · 

ST R IJDKREET 

GEREED ZIJN ! 
EEN BOODSCHAP 

GEESTELIJKE HERBEWAPENING 
HOOP 

m. VOOR 

IEDER CHRISTEN 
I 

Jow~ 

,,En neemt den helm der zaligheid". 

Efeze 6 : 17. 

John 

door 

Henry ,,Tot een helm de hoop der zaligheid". 
L___, 

vergezellen, zelfs niet in de donkerste 
plaatsen van menschelijke ellende, of 
ge vindt er een straal van deze onver
woestbare hoop. 

Wellicht herinneren sommigen uwer 
zich, dat gij op een mooien maanavond 
langs het strand wandelde. Tusschen u 
en de ma.an, rechtuit over de bewogen 
wateren, was een breed pad van zilver 
licht. Terwijl ge liep ging het licht met 
u mee ; waar ge ook maar stilstond, 
overal was daar tusschen u en de ma.an 
dat schijnend pad over de rustelooze 
water en. 

Waar de apostel ook heenging en 
onder welke moeilijke omstandigheden 
ook, altij d was daar tusschen hem en 
den verrezen Reiland een breed pad 
van hoop, overal was er het zilveren 
pad van de hoop der zaligheid tusschen 
het strand der aardsche kusten en het 
gouden strand der eeuwige kusten, 
waar Christus de Zijnen wacht. In 
Jeruzalem, in Antiochie, in Lystre, in 
Efeze, in Filippi, in Rome - nooit was 
hij zonder dit licht. Het vergezelde 
hem, waar hij zich ook bevond, want 
het was het licht van de barmhartig
heid van een eeuwig God'. Inderdaad, 
Paulus was een geboren optimi.St ,,hij 
zag een straal van hoop ook in den 
donkersten kerker" zoodat hij zelfs 
daar een lied had. 

* * * 
De algemeene ervaring leert, hoeveel 

stuwkracht er ligt in een vast gekoes
terde hoop. W anneer iemand een sterke 
verwachting koestert, is hij a.h.w. ge
laden met dynamiet, welks kracht z~in 

Allereerst dan de beide jong solda
te11 van korps BELA WAN aan de 
Oostkust van Sumatra, Mary Meijer 
en Doortje Karepouwan. Deze beide 
jonge strijdsters kwamen den korps
officier vragen te mogen helpen met 
den S.K.-verkoop en het ophalen van 
contributies, wat natuurlijk gretig werd 
aanvaard. Elke ma.and trekken zij er 
nu samen op de fiets op uit en verkoo
pen een £link aantal bladen, waardoor 
zij het Evangelie in vele gezinnen 
brengen. Soms moeten ze 14 km fietsen 
om haar doel te bereiken, doch immer 
doen ze het even blijmoedig. Trots op 
de resultaten van haar werk, lieten ze 
zich kieken met het juist ontvangen 
geld. Bovenal verheugen zij zich over 
den zegen, dien ze kennelijk bij hun 
rondgang elke ma.and mogen brengen 
en ontvangen. 

* * * 
Het tweede kiekje geeft ons broeder 

Wirtz van Bandoeng I. Onze makker 
is de 70 reeds gepasseerd, dQch onver
moeid en met een immer blijmoedig 
gelaat, verkoopt hij niet minder dan 
200 a 300 Strijdkreten per ma.and. Bij 
zijn ,,klanten" is hij een welkome be
zoeker en onze officieren in Bandoeng 
hooren menigmaal over den zegen, <lien 
deze stille getuige in alle eenvoudigheid 
verspreidt. 

In den loop der jaren mocht hij veler 
vertrouwen winnen en het gebeurt 
dikwijls, dat men hem binnen noodigt 
voor een kop koffie of een koelen 
dronk, doch feitelijk met het verlangen 
eens van hart tot hart te kunnen spre
ken over den zielenood, of de zorgen 
die drukken en bijna altijd eindigt zulk 
een gesprek met een eenvoudig ernstig 
gebed van broeder Wirtz en een be
moedigde S.K.-kooper of koopster. 

Moge Gods zegen rusten op allen, 
die zoo trouw en toegewijd er telken
male op uitgaan ! 

Makkers-officieren, de redactie 
houdt zich gaarne aanbevolen voor 
toezending van bijzonderheden. 

1 Thess. 5 : 8. 

gansche wezen vervult. De invloed van 
zulk een hoop 1beheerscht de gedachten 
en geeft daaraan bezieling. Zij geeft 
energie aan den wil, dezen kracht ge
vend tot ongekend geduld en doorzet
tingsvermogen. Voorbeelden hiervan 
vindt men te over onder degenen, die 
b.v. op wetenschappelijk gebied een 
visie hadden van wat zou kunnen be
reikt worden. Denk eens a.an Lord 
Lister, die gedreven door een machtige 
hoop, onvermoeid arbeidde teneinde 
een goedwerkend ontsmettingsmiddel 
te vinden na opera.ties, etc. 

Of denk aan Ir. James Simpson, die 
arbeidde, leed en a.lies op alles zette 
om het Chloroform te ontdekken. Zijn 
wil werd gesterkt door de allesbeheer
schende hoop het menschelijk lijden 
te verzachten. 

La.at uw gedachten ook eens verwij
len bij het onvermoeid streven van 
honderden, die heden ten dage 'bezig 
zijn met den microscoop om de oorzaak 
van kanker te ontdekken, opdat zij een 
middel mogen vinden zijn verdervende 
macht te stoppen. 

En zie J?.U eens, wat gaat gebeuren 
als de mensch de hoop la.at varen. Lees 
de geschiedenis van de schipbreuk van 
Paulus. Toen a.lie hoop op behoud was 
opgegeven, lieten de scheepslieden ,,het 
schip gaan". Dit is een treffend voor
beeld van een algemeene ervaring. 
Zoolang de hoop ons hart brandende 
in ons doet zijn, gaat het voorwaarts, 
doch zoodra de hoop vervlogen is, ge
ven wij den moed op en la.ten wij ,,ons 
gaan". De .~tuwkr:_i.c:~t is weg en de 

Broeder 
Wirtz 

van 
Bandoeng I. 

mensch zonder hoop, is a.ls het schip 
zonder roer temidden van een woeste 
zee. 

Ja, mijn lezers, hoop is een geweldige 
macht. V ervuld te zijn met hoop betee
kent altijd frissche reservekracht te 
hebben. De hoop te verliezen beteekent 
het ware geheim verliezen van bezie
ling, de eertijds ontembare wil verslapt 
en kwijnt. Het maakt een oneindig 
verschil of wij den helm der hoop 
drag en. 

Doch indien dit alles nu waar is van 
de hoop in algemeenen zin, wat dan 
omtrent deze ,,hoop der zaligheid" ? 
Aan wie geeft Paulus dezen raad ? Hij 
zegt het tot de Christenen te Efeze. 
Kenden zij dan nog niet de zaligheid 
van vergeving der zonden ? Wij vin
den, dat Paulils in zijn brieven over 
zalig worden spreekt in den verleden 
- tegenwoordigen en toekomenden 
tijd. Hiermede wilde deze groote apos
tel dus zeggen, dat voor hem de ,,zalig
heid" een bezit was, dat van dag tot 
dag groeide, rijker werd, tot ze eenmaal 
een volkomen zaligheid zou zijn. 
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Alie geloovigen in J ezus Christus 
hebben reeds iets van deze zaligheid 
gezien, doen dit dagelijks, doch een
maal zal het zijn een zaligheid van 
,,aangezicht tot aangezicht". Welke is 
clan feitelijk de hoop, waarop Paulus 
hier doelt ? Paulus zelf droeg den helm, 
waarvan hij spreekt. Welke macht be
schutte zijn ziel gedurende zijn vaak 
moeilijk leven? Wij geven een enke
len blik op zijn geheim. 

In Romeinen 5 : 2 zegt hij : ,,Wij 
roemen in de hoop der heerlijkheid 
Gods". Deze hoop vervulde Paulus 
zelf ; hij droeg ze a.ls een helm dag en 
nacht. Hij had de heerlijkheid des 
Heeren aanschouwd, het wondere licht 
van genade en waarheid, dat straalde 
van het aangezicht van Jezus Christus. 
En nu durft hij zelfs te roemen, een
maal deel te zullen hebben a.an die
zelfde heerlijkheid. Hij durft te hopen, 
dat zijn eigen ziel geheel vervuld zal 
worden met het Goddelijke licht van 
waarheid en reinheid. 

Welk een sterke helm om zijn geest 
te behoeden voor booze gedachten en 
kleinzieligheid en te wapenen tegen 
verzoekingen tot minderwaardige prac
tijken, die zoo gemakkelijk het rijk van 
den geest aanvallen ! 

Ook nog over een andere hoop 
schrijft Paulus aan de gemeente te 
Kolosse (hfdst. 1 : 22). Hij zegt daar 
,, . . . . . .. .. .. . . .. opdat H ij u zou heilig en 
onberispelijk en onbeschuldigl'ijk voor 
Zich stellen.." 

Lees deze woorden in uw binnenka
mer, langzaam en telkens weer, totdat 
iets van hun grootheid uw ziel gaat 
vervullen, zooals het licht der opgaande 
zon de valleien der Zwitsersche ber
gen langzamerhand vult met zijn zachte 
wonde.r'bare glorie. 

,,Heilig en onberispelijk en onbeschul
diglijk voor God !" Welk een wonder
baar visioen, dat zijn geest als een helm 
beschutte. Wie zulk. een helm draagt, 
zulk een hoop koestert, is bestand tegen 
sterke verzoeking, de pijlen des boozen 
zu!!en erop atstuiten en hem niei '.Kwei
sen, want het verheven doel, dat hij 
nastreeft, neemt hem geheel in beslag. 

Draag dezen helm der hoop en de 
duivel zal u tevergeefs bevechten, want 
wat kan de duivel beginnen met 
iemand, die de onwankelbare hoop op 
een uiteindelijke overwinning vast
houdt ? Hij is niet in staat hem door 
zijn satanische macht te verblinden, 
kan hem niet ontmoedigen. Dezulken 
staan rustig ondanks alle tumult om 
hen heen. · 

Laat ons deze hoop der zaligheid 
vasthouden en onze ,,enkelen zullen 
vast" zijn. Doch draag dezen helm 
elken dag. Elken ~norgen moet hij op
gezet worden en menigmaal moet men 
zich er in den loop van den dag van 
verzekeren, dat hij nog goed bevestigd 
is. La.at ons den dag ibeginnen met te 
zeggen : ,,Mijn ziel, leef vandaag in de 
hoop van de heerlijkheid Gods. Leef 
vandaag in het vooruitzicht en met het 
doel eenmaal ,,heilig en onberispelijk 
en onbeschuldiglijk" voor Gods aange
zicht gesteld te zullen worden." 

Neemt dezen helm vrijwillig, biddend 
en vertrouwend, ,,opdat gij kunt we
derstaan in den boozen dag en alles 
verricht hebbende, staande blijven". 
(Efeze 6 : 13). 

Beknopt overgenomen uit de 
Chicago ,,War Cry". 

Een gebed. 
,,Dewijl wij een levende hoop 

herbben, zijn wij reeds den voorhof 
binnengetreden van onze eeuwige 
erfenis. Wij weten, dat ons een 
plaats in den hemel bereid is, 
omdat Christ us ons Hoof d, de 
eersteling onzer verlossing, daar
heen opgenomen werd. Zoo geef 
ons clan, o almachtige God, dat wij 
steeds meer ans voortspoeden op 
den weg van Uw heilige roeping, 
totdat wij eindelijk het doel berei
ken in de eeuwige heerlijkheid, 
waarvan Gij ons hier op aarde 
reeds het beginsel laat smaken, 
door Christus, onzen Heer, Amen." 

Calvijn. 
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E EN Congres en dat in deze dagen !", 
tt zegt wellicht iemand", aldus zeide 
mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel, de Terr. Ge
zinsbond-Secretaresse, in haar eerste toe
spraak tot de zuster-officieren en makkers, 
samengekomen voor bovenger..oemd Congres 
op Dinsdag 28 Mei. Doch de uitleg volgde 
dadelijk : ,,Juist in deze spannende, droeve 
tijden rust er een zware taak op de schouders 
der vrouwen, zoowel op economisch gebied 
als anderszins. Er warden hooge eischen ge
steld aan baar huishoudgeld, haar geduld, 
baar vindingrijkheid etc. En de bedoeling van 
het samenkomen van de zusters van de:) 
Gezinsbond is, haar zooveel mogelijk prac
tische, nuttige wenken te geven er~ haar te 
helpen ,,paraat" te zijn voor het leven van 
elken <lag." 

Doch er was meer dan dat op <lit Congres, 
waardoor bet zoo bijzonder aan zijn doel 
beantwoordde. De geestelijke stimula1:s was 
de sterkste ; het geheim van een rustig. 
blijmoedig vervullen van de dagtaak, zij deze 
nog zoo eenvoudig, werd duidelijk ontvouwd 
en bet was in het stille uur van de morgen
samenkomst op W oensdag 29, dat vele zusters 
nieuwe kracht daartoe zochten bij God, bij 
Wien alle volheid is. 

Maar - wij loopen de gebeurtenissen 
vooruit ! Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel had 
zich bijzonder veel moeite gegeven deze 
dagen te doen slagen en dit is baar ten volle 
gelukt. De goede stemming. die er heerschte 
en de groote belangstelling voor alles wat 
gezegd en gedaan werd, moet baar een groote 
voldoening zijn. 

Begonnen werd met een Demonstratie op 
Dinsdagavond in de mooie zaal van korps I, 
welke afdeeling ook te zamen met den 
Gezinsbond van het Ooglijders-Hospitaal het 
programma verzorgde. Gepresideerd door 
Kolonel Beekhuis had de avond een vlot 
verloop. Met een verklarend woord lichtte 
onze leider de verschillende tafereelen toe 
en gaf daaraan een goede toepas ing, waar 
dit mogelijk was. 

Het doel van deze demonstratie was aan 
te toonen van hoe groote waarde de Ge
zinsbond is voor elke vrouw, vooral door 
de beginselen van reinheid, netheid, eenvoud, 
etc. welke daar warden onderwezen. Wij 
zagen b.v. het huisbezoek van eenige Ge-

zinsbond-zusters in den kampong waardoor 
tenslotte een slordige Javaansche vrouw 
veranderd werd in een trouw lid van de 
plaatselijke afdeeling van den Bcn<i, (die wij 
in volle actie zagen op het platform) en -
bovenaJ. werd zij een nette moeder, wat i11 
haar bilik-buisje goed te zien was en ook 
ciet het minst aan de kinderen ! 

Dan zagen wij onder leiding var. mevr. 
Dr. Pilon, die alles keurig ,,voor elkaar had" 
in een 5-tal tafereelen de hygiene in een 
gezin met 5 jongens in de dessa v66r en na 
het bezoek aan het Ooglijders-Hospitaal. Met 
gespannen aandacht en vaak groote hilariteit 
a1s eigen toestanden herkend werden, werd 
alles gevclgd : de maaltijd, het bezoek van 
de mantri, het bezoek aan de polikliniek tot 
zelfs de behandeling der vaak weerbar~ge 
patienten toe. Tenslotte verheugden wij 
ans alien met qe dri~ op bezoek koinende 
,,tantes" over de groote verandering ten 
goede in ieder opzicht. Het was een zeer 
geslaagde avond, waarvan alle deelneemsters 
de grootste voldoening kunnen hebben. Een 
mooi lied van bet zangkoor, getiteld ,,Jeru
zalem', bracht tusschen beide stukken in 
oak een zegen voor het hart. 

* * :;: 
Om 8 uur den volgenden morgen kwamen 

de secretaressen bijeen. Mevrouw Laois. de 

STRIJDKR EET 

GEZINSBOND-CONGRES der 
MIDDEN-JA VA-DIVISIE TE SEMARANG 

Kolonel en mevrouw Beekhuis, mevr. Lt.- Kolonel Ridsdel, Brigadier en mevr. Looi<:; 

en de overige deelnemers aan het Gezinsbond-Congres. 

Divisie-secretaresse was natuurlijk in voile 
actie en deed oak uitnemende diensten a1s 
vertaalster voor mevrouw Ridsdel, die de 
leiding had. Met groote ker.nis van zaken 
gaf spreekster allerlei wenken en goeden 
raad, die straks den plaatselijken afdeelingen 
oak diep in de bergen ten goede zullen ko
men. Dit was een waardevol uurtje. 

Hierop volgde om 9 uur de groote samen·
komst van den dag, die grootendeels een 
geestelijk karakter droeg, echter alles ge
baseerd op het groote thema : de vrouw en 
haar huis met haar God. 

Met greaten ernst en klem wees mevrouw 
Ridsdel in haar toespraak op den nood der 
tijden en de plaats, die de vrouw, ook de 
Chineesche en inheemsche vrouw, heeft in 
te nemeri. Waardevolle, zegenrijke woorden 
~erden gesproken, die niet licht vergeten 
zullen warden. Nu volgde een belangrijke 
aankondiging en wel, dat mevrouw Kolonel 
Beekhuis door den Generaal is aangesteld 

De Gezinsbond 
van Bandoeng I 

( enkele !eden 
ontbreken.) 

als Presidente van den Gezinsbond in Ned.
Indie. Deze bekendmaking werd met applaus 
begroet en mevrouw had een eenvoudige 
bloemenhulde in ontvangst te nemen, waar
voor zij in enkele hartelijke woorden dankte, 
om dadelijk daarop over te gaan tot een diep 
geestelijke gedachte, aan de hand van de 
geschiedenis van Dorcas uit het boek der 
Handelingen. Het zich ,,onmisbaar maken" 
voor de naaste omgeving werd als een mooie 
roeping den zusters voorgesteld. 

Kolonel Beekhuis, keurig vertaald door 
Brigadier Laois, (die als uitzondering bij deze 
samenkomsten tegenwoordig mocht zijn ! ) 
sprak nu over onze geee.rbiedigde Koningin, 
de ,,Moeder" van or..s land en volk, Die zulk 
een zwaren last te dragen heeft in deze 
tijden. Majoor Cardinaal bracht in een innig 
gebed onze Vorstin en Haar Huis voor bet 
aangezicht des Heeren. 

Nu volgde een stukje ,,practijk" en wel 
in den vorm van twee lezingen, een in bet 
Javaansch en eeR van mevrouw Oei over 
het ,,Het Chineesche meisje nu en vroeger" 
in het Maleisch. Beide dames spraken met 
overtuiging en gaven zeer nuttige wenken 
en aanwijzingen voor de opvoeding der 
kinderen en verzorging van het gezin. 

Na de pauze was bet Kolonel Beekhuis, 
die bet ,,geestelijk brood" brak voor de aan
dachtig luisterende volle zaal. Het geloof, 
de trouw en bet beleid van de ouders van 
Mozes waren bet uitgangspunt om vele goede 
lessen regelrecbt thuis te brengen. Menige 
teere snaar werd aangeroerd. de plicht en 
taak van de zusters in eigen kring met 
levendige kleuren geschilderd en, gelijk reeds 
gezegd, bogen velen <lien morgen neer aan 
den voet van het kruis om meer liefde, 
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geduld en lijdzaamheid alsook kracht te ont
vangen. 

* * * 
Grooten dank waren alle deelneemsters 

aan het Congres verschuldi&d aan Kapitein 
en mevr. Van drr Veen, die zoowel voor 
een koelen drank als een heerlijken maaltijd 
zorgden voor allen en waaraan goede eer 
werd bewezen. ' 

Om 3 uur kwamen allen reeds weer bijeen, 
ditmaal voor een practische les. Er was een 
kleine tentoonstellir..g in gereedheid gebracht 
van goederen door de verschillende afdee
lingen gemaakt. Verder een aantal eenvou
dige baby-bedjes, geschikt voor bet dessa
huis, goedkoop (r.og beneden de f 2.- alles 
inbegrepen ! ) een eenvoudige kist, een ver
hooging er omheen van muskietengaas, een 
klamboe en een bedje met geklopten klap
perbast, keurig en schoon alles. Dan was er 
een eenvoudig handweeitoestel, waar de 
dochter van mevr. Majoor Nelwan van Pali
manan aanschouwelijk onderricht gaf. Een
voudige doeken voor huishoudelijk gebruik 
en kail').s kwmen hierop gemaakt warden. 
Mevr. Brigadier Laois zette uiteen hoe ,,Ke
dele-melk vervaardigd kon warden uit 
katjang-kedele en meel, een uitstekende 
kindervoeding voor . . .. .. . .. 21h ct. per 'flesch. 
Zuster Tan van Magelang II ,,verklapte" bet 
geheim van smakelijke ketjap, en een and.ere 
zuster van heerlijke bami. 

Dat overal groote belangstelling voor was, 
behoeft wel nauwelijks gezegd te word.en. 
Voor de eenvoudige artikelen der verschil
lende afdeelingen waren grage koopsters 
and.er de zu~ters, teneinde elkaars werk te 
helpen. 

Nu volgde de slot-samenkomst. Enkelen 
kregen gelegenheid te vertellen van haar 
werk. Het was voor velen een openbaring 
onder welke moeilijke omstandigheden moest 
gearbeid warden. De plaatsruimte verbiedt 
hierover meer te vertellen. Nag een laatste 
woord van den Kolonel met een hartelijk 
,,dank U" aan mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel 
en haar helpsters voor <lit zeer geslaagde 
Congres, en een wederwoord van de T.G.B.S. 
zelf en toen was <lit Congres ten eir.de. 
Blijde gingen sommigen <lien avond in een 
groote autobus nag huiswaarts (Magelang) 
doch de lessen en zegen van deze dagen 
zullen straks in dessa en huis vrucht dragen 
voor tijd en eeuwigheid, dat weten wij zeker. 

C. B. 

NOCHTANS. 
Het is gemakkelijk onzen Leidsman te 

volgen, zooals Israel de wolk- en vuurkolom, 
toen Hij door de Roode Zee een veilig pad 
voor hen baande en uit den hemel brood 
op het hongerige leger liet nederdalen. 

Maar bet is niet zoo gemakkelijk, als de 
walk- en vuurkolom ver<lwijnt en alle zicht
bare teekenen van de genade-volle tegen
woordigheid des Heeren teruggetrokken 
warden. 

Maar dan ontwaakt li.et geloof en roept : 
toch houd ik mij steeds aan U vast. 

Gerok. 

HEEfT U DOil ONTMOET n ......... . 

WAT DE STICHTER NU NOG TOT ZIJN 

OFFICIEREN TE ZEGGEN HEEFT. 

Iemand, wiens handdruk was als een hartsversterking ? 

Iemand, wiens opgewekt ,,goeden morgen" u een geheelen goeden 
dag gaf? 

Iemand, aan wien ge als vanzelf de ,,lichte" dingen van uw leven 
vertelde, zoodat ge de schaduwen vergat? 

Iemand, die maakte dat ge de wereld een betere, reinere en geluk
kiger plaats vond dan_ ge tevoren dacht ? 

Iemand, die zijn eigen zaken voor een oogenblik geheel kon ver
geten, om met ongeveinsde belangstelling te luisteren naar 
wat u vertelde over uw plannen, uw werk, uw genoegens? 

Iemand, die altijd dadelijk bemerkte, wanneer ge in verlegenheid 
waart en u op uw gemak zette ? 

Iemand, die in u het verlangen wekte om beter, reiner en sterker 
te zijn? 

Iemand, die oprecht blij was met uw welslagen en voorspoed ? 

Iemand, die u versterkte in uw ·idealen en u blij maakte, dat ge 
nog idealen had ? 

Is u zoo iemand ? Indien niet, wilt ge dan trachten zoo 
iemand te warden voor ,,iemand anders" ? 

GETROUWELIJK HANDELEN. 

,,lndien gij eenigen eerbied hebt voor uzelf, 

handel dan getrouwelijk met de menschen. lndien 

gij d~t niet doet, zullen zij omkomen en zult gij 

er later van hooren. 

De oogen, die nu in de uwe blikken, zullen u 

later weer ontmoeten. De lippen, welke nu zwijgen, 

terwijl gij spreekt, zullen clan tot u spreken. Zullen 

zij u kunnen verwijten, dat gij niet getrouwelijk 

met hen hebt gehandeld - dat gij hun de geheele 

waarheid niet op zulk een wijze hebt gezegd, dat 

zij het gevaar, waarin zij verkee~den, gingen 

gevoelen en den weg ter ontkoming, welke voor 

hen bereid is, gingen zien ?" 

WILLIAM BOOTH. 
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VIER GENERAA.LS 
1 November 1939 - tot op heden. 
GEORGE L. CARPENTER. De taak. die op 

de schouders van den tegenwoordigen Generaal 
rust, is zeker een zeer moeilijke, gezien de tijdsomstan
digheden, waarin wij leven. De Generaal is een 
eenvoudig Godvreezend man, die zijn Leger voor
gaat in geloofsvertrouwen en harden arbeid voor 
den naaste. 

20 Augustus 1912 - 13 Februari 1929. 
Na het heengaan van den Stichter op 20 Au

gustus 1912, werd diens taak overgenomen door 
BRAMWELL BOOTH. Hij bekleedde de positie 
van Generaal tot 13 Februari 1929. 

Bramwell Booth is een machtige organisator 
geweest, die onze wereldomvattende organisatie 
geconsolideerd heeft. 

13 Februari 1929 - 10 November 1934:. 
EDWARD J. HIGGINS, de derde GeneraaL 

kwam aan het bewind in een voor het Leger 
stormachtig bewogen tijd, doch hij wist dezen 
storm te veranderen in de stilte van een vreug
devol dienen. 

10 November 1934: - 1 November 1939. 
EVANGELINE BOOTH. de vierde Generaal, was 

de dochter van den Stichter en dus ,,een kind van bet 
regiment." Zij diende als Rekruut, Soldaat en Officier 
en heeft den hoogsten rang bekleed in denzelfden geest, 
waaqnee haar vader bezield was. 

Ill 

5 JULI 
STICHTERSDAG 

..... ..,.... ... .. ..,... .......................... ~_,.-....... _ 
DE DINGEN DIE BOVEN 1 Z IJN. 

Er is voor den Christen maar een richting 
voor hart en verstand : naar Boven ! Het 
is de eenige weg, die hem uitzicht geeft. 

Paulus heeft in zijn Brief aan de Kolos
sensen een woord geschreven, dat tweemaal 
ons oog richt op de dingen, die Boven zijn. 

,Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zoo zoekt de dingen, die Boven zijn, 
waar Christus is, zittende aan de rechter
hand Gods ; bedenkt de dingen, die Boven 
zijn, niet die op de aarde zijn." 

Dat is de richting naar Boven: Christus 
Jezus ! Als wij, die hebben ingezien dood 
te zijn in de misdaden, door het geloof met 
Hem mede levendgemaakt zijn, opgewekt met 
Hem, is Christus ons ,,Leven" geworden en is 
ons leven met Christus verborgen in God. 
En die Christus, met Wien wij dan zoo nauw 
zijn verbonden is in den hemel aan Gods 
rechterhand. 

Moeten wij ons-dan bezinnen op de dingen, 
die op de aarde zijn? Kunnen de hemelsche 
en de aardsche dingen tegelijk ons hart 
aantrek.ken of bezighouden ? Een van beide : 
we zijn of aardsch- of hemelsch-gezind. 
We zoeken of in den eeredienst het schoone, 
het aantrekkelijke der aardsche dingen, of 
ons hart gaat uit naar een aanbidding in 
geest en waarheid. We bedenken of de 
dingen, die ons voordeel en eer kunnen ver
schaffen, of we brengen de kleinste dingen 
in verbantl met den hemel. 

Natuurlijk kan het niet anders, of we 

Kolosse 3 t 1. 

moeten ons met de aardsche dingen bezig
houden: met ons gezin, onze werkzaam
heden, onze roeping. Paulus toont in den
zelfden brief, waaraan wij eenige woorden 
ontleenen, later aan, hoe we in elke betrek
king van dit aardsche leven getrouw hebben 
te zijn. Maar dit behoort nu juist ook tot 
het zoeken en bedenken van de dingen, die 
Boven zijn. Want op elke plaats, ons door den 
Heer aangewezen, moeten we Hem dienen. 

Christus is onze Schat. En Christus is in 
den hemel. Derhalve moet daar ons hart zijn. 
Niet alleen des Zondags, onder gebed of 
prediking, in heilige plaatsen, maar altijd en 
overal. Paulus zegt niet : bedenkt niet alleen 
de dingen, die op de aarde zijn, maar : be
denkt ze niet. Alles wat wij, die met Christus 
opgewekt zijn, verrichten, moet van den 
hemel uit worden gedaan. 

Dit wil zeggen, dat we altijd moeten denken 
aan de hemelsche dingen: bij menigen arbeid 
zou dit onmogelijk zijn: maar de gedachte is 
deze, dat ons heele denkvermogen in Christus 
J ezus moet bewaard zijn, gelijk dit het geval 
met ons hart moet wezen. In den heme! 
leeren we, hoe we hebben te handelen naar 
de beginselen Gods ; we vinden daar Christus 
en willen voor Hem leven ; van daaruit 
dooden we onze leden, die op de aarde zijn, 
en wel door de lusten, die bij ons opkomen, 
ten onder te houden, niet in ons te Iaten 
werken, en we leggen af de vruchten van 
de in ons wonende zonde, niet liegende tegen 

elkander. Immers: we zijn nieuwe Ir}enschen; 
menschen die in het licht wandelen en 
alles beoordeelen naar dat licht. En als 
nieuwe menschen worden wij vernieuwd 
naar ons volmaakte model : naar Christus. 

Niemand kan twee heeren dienen. Bij het 
zoeken moet het om een voorwerp gaan. Een 
eenvoudig oog gaat uit naar een richting. 

In theorie geven we dit alles toe. Welnu, 
dan moeten we het ook omzetten in de 
practijk. Niet toelaten, dat de aardsche din
gen ons aftrekken ; en onszelf oordeelen, als 
er dingen zijn, die ons, hoe gering ook, in 
den weg staan om te zoeken en te bedenken 
de dingen, die Boven zijn, waar Christus is. 
Want goed beschouwd kunnen we niet een 
dag, niet een oogenblik zonder Christus. Naar 
Boven dan met ons hart en ons verstand : 
in de richting van Christus, opdat het licht 
van deze hemelsche Zon ons bestrale, ook 
in al de kleine en groote dingen van het 
dagelijksch leven ! J. N. V. 

! 
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CHRISTEN -
door mevrouw L 

HOE menigmaal is het woord ,,paraat' 
laatste maanden gebruikt en sleekt 

een hart onder den riem, als ons verzek, 
wordt, dat alle maatregelen worden getroffe 
en men voortdurend op zijn hoede is voor 
welk gevaar ook dat dreigt. Waken: voort
durend waken, want wij weten niet van wel
ken kant een belager zou kunr.en opdage11. 
Paraat ! 

Men heeft den Christen weleens een 
,,goody-goody" genoemd, maar het is zeker 
van belang er op te wijzen, welke beelden 
de bijbel ons geeft van de houding eens 
Christens en het treft or..s, hoe het woord 
,,paraat" ook hier van toepassing is. 

,,Een gewapend soldaat, gereed voor den 
strijd", ,,di' wedlooper met de lendenen 
omgord" ; ,,de dienstknecht wachtend op de 
terugkomst van zijn meester", zijn beelden 
in het Nieuwe Testament, die ons eraan 
herinneren, dat waar discipelschap geen 
aard van gelatenheid of berusting is, maar 
een onverdroten bedrijvigheid, gebaseerd 
op een zichzelf bedwingen en een groot 
verlangen om te dienen en iets tot stand 
te brengen. In de Evangelien, zoowel als 
in de verschillende brieven bemerkt men 
denzelfden toon. De tijd is kort ; de machten 
van het kwaad zijn sterk, de Christen moet 
waken, opdat hij niet slapende op zijn post 
gevonden worde. 

Om geestelijk wakker te zijn moet de 
mensch vreugde vinden in zijn Godsdienst. 
Als lichaam, ziel en geest gezond zijn, is het 
leven inderdaad gelukkig en zijn wij in staat 
zwaardere lasten te dragen en de lichtpunten 
vlugger op te merken. 

Vooral in dezen tijd wordt er op gelet, hoe 
de Christen handelt en zich gedraagt nu er 
zulke schrikbare stormen boven ons hoofd 
losbarsten. Nu wordt gezien, waartoe onze 
godsdienst ons in staat stelt. Zullen wij enkel 
neerzitten en maar jammeren, om al de el
lende, welke over de wereld gekomen is '? 
De bedreven zonden van volk en naties van 
jaren her telkens weer aan ons geestesoog 

11;$ .. 

t[JJ[lfZIENID 
Door de Kadetten gezongen in 

te Bandoeng op hun laatste1 

Wie w;l er der wereld Goe 

Wij hehhen die wondere r< 
En ons aan den dienst va1 
Om tot een verlorene men 

Wie wil er van huis en be~ 
Wie wil er verlaten geliefd 
Zie , Meester, wij willen 01 

U w zaak zij ons hart en o . 
Wie wil er vervolging en s 

Een dienaar van allen zijn 
Heer Jezus, met U durven 
Schoon zwak van onszelf 1 

Wie wil er zijn !even niet 1 

Een pelgrim en kruisdrag< 
0 1 neem onzen tijd 1 onze l 
Gezegende Meester 1 j a 1 Gi 

(~HRISTUS VO(} 

I>E WERELD 
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EES PARAATl 
onel D. S. Ridsdel. 

voorbij laten gaan zonder meer? Neen, met 
1.et volk van ouds roepen wij uit: ,,Wij 
'1ebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen,. 
.vij hebben verkeerdelijk gedaan, wij hebben 
~oddelooselijk gehandeld ! " Ps. 106 : 6. Doch 
ndien wij waarachtig tot deze erkentenis 
gekomen zijn, mogen wij elkander ook Gods 
vertroostingen niet onthouden. 

Onze paraatheid als Christen behoort ge
zien te worden in onze aanvaarding van 
}ods genade en rechtvaardigheid. Onze God 
s ,,ontfermende". Hij doet smart aan en 
!ij verbindt, Hij doorwondt en Zijne handen 
teelen." Job 5 : 18. 

Doen deze woorden ons niet denken aan 
len geneesheer, die pijn veroorzaken moet 
1m genezing te kunnen brengen? Ga met 
eze boodschap naar hen, die VJ!rslagen ter
_eer zitten en met vermoeide oogen en 'be
waarde harten de toekomst donker inzien. 
'tod lee# nog ! 

Christen, wees paraat ! Uw Meester heeft 
ijn waarschuwende stem gericht tot Zijn 
>ngeren ; Hij heeft hun aangezegd, dat de 
trijd van licht tegen duisternis, van goed 
=gen kwaad hevig is, dat de boom geschud 
al worden, dat velen zullen geergerd worden 

• n omdat de ongerechtigheid vernenigvul-
Jgd zal worden, zoo zal de liefde van velen 
rerkoelen. Laat ons toezien, dat de liefde en 
let vertrouwen in God in ons eigen hart 
:terker wordt, omdat de uiteindelijke over
vinning zeker is. 

Let op, dat er in eigen hart en leven geen 
vijfde colonne" is, die onze geestelijke 
.racht en waakzaamheid zou ondermijnen. 
Ziet toe, waakt en bidt ; want gij weet 
tiet. wanneer de tijd is." ,,Gelijk een mensch 
1uiten 's lands reizende ..... . .. .. .. den deur-
ffachter gebood. dat hij zou waken: Zoo 
.vaak:t dan (want gij weet niet, wanneer de 
heer des huizes komen zal, des avonds laat 
of ter middernacht. of met het hanengekraai, 
of in den morgenstond) · opdat hlj niet on
voorziens kome en u slapende vinde. 

En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik alien : 
waakt !" 

..,,..,,, ... .,... .. 

.l\J 4G S Ill[ IEID 
e samenkomst voor de P.M. Y. 

7:ondag in de Kweekschool. 

iefde verkonden? 

>tern verstaan, 
n Heiland verbonden, 
.heid te gaan. 

.ingen scheiden? 
en land? 

al aan U wij den, 
leven verpand ! 

•.adheid verdragen, · 
·m en veracht? 

es wij wagen 
wij sterk in Uw kracht! 

)aar rneer achten, 

jn hier op aard? 
a. en krachten, 
; het waard ! 

Po~ ...... , ot#lih aPr •tic t 

DE WERELD 

)R CHRISTUS ! 
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BEVORDERING EN UITZENDING DER KADETTEN VAN DEN CURSUS DER 

,,S T A N D V A S T I G E N" ONDER LEIDING VAN 
KOLONEL BEEKHUIS. 

DE VERBONDSDIENST. 

Sedert September 1939 zijn de kadetten, 
die thans als Kadet-Luitenant zijn uitge
zonden, in opleiding geweest voor het offi
ciersschap. Aanvankelijk werd gevreesd, 
ziende de spannende tijden, die toen reeds 
beleefd werden, dat ditmaal geen Opleidings
cursus zou geopend worden, doch het was 
met dank aan God en de Legerleiding, dat 
Brigadier Hiorth in den Uitzendingsdienst 
memoreerde, hoe toch besloten was tot het 
houden van dezen Cursus en nu, op Zondag 
16 Juni, brachten de kadetten hun la~tsten 
Zondag in de Kweekschool door. 

De Verbondsdienst op Zondagmorgen in de 
hun zoo lief geworden lezingzaal, stond onder 
leiding van den Terr. Kommandant, bijge-
staan door de Kweekschool-officieren en 
enkele genoodigde officier~n. Deze dienst 
droeg een intiem karakter ; het was een 

DE 

,,S T A N D, 

VAST I GEN" 

heilig uur, waarin oprJeuw het verbond met 
God bezegeld werd en hetwelk zekerlijk een 
onuitwischbaren indruk in het hart onzer 
jonge officieren zal achterlaten. Immers in 
het verbond tusschen de ziel en haar God 
ligt het geheim van alle dienen, waar en 
hoe ook ! 

DE WIJDINGSSAMENKOMST. 
Deze werd gehouden op Zo?tdagavond in 

de zaal van Bandoeng II, het korps, waar 
de kadetten ook een flink aandeel namen 
in den strijd gedurende de afgeloopen maan
den. De zaal was meer dan vol, Europeanen 
zoowel als onze Chineesche makkers waren 
vol belangstelling opgekomen. 

Alvorens de samenkomst op de gewone 

De Legermoeder, CATHERINE BOOTH. 

wijze geopend werd, vertolkten de Kadetten 
in een keurig uitgevoerd ,,tableau vivant" 
hun motto en levensdoel n.l. ,,Doenia bagi 
Allah" (de Wereld voor Christus) . Een aan
tal hunner in verschillende kleederdrachten 
van dit land, schaarden zich op het platform 
en in vraag en antwoord, gegrond op het 
woord van God, spraken zij van de roeping 
door hen ontvangen, om het Evangelie te 
verkondigen aan alle menschen. Daarachter 
schaarden zich de overige makkers met hun 
vlaggen, zoodat het geheel een mooi beeld 
was van het internatiionale karakter van ons 
Leger. Een gewijd moment was het, toen ze 
te zamen, biddend het ,,Onze Vader" opzon
den tot God. Enkele oogenblikken later kwa
men ze als echte ,,Heilskadetten" hun plaats 
innemen en begon de bijeenkomst, voorge
gaan door Lt.-Kolonel · Lebbink. 

Een ouderwetsch strijdlied zette zijn stem-

pel op den geest van deze samenkomst en 
officieren en makkers, zoowel als de talrijke 
bezoekers vergaten voor een oogenblik al 
dat, wat den geest zoo bezig houdt, in het 
stilstaan bij de overwinning ons door Chris
tus bereid over de machten der duisternis. 

De Geloofsbelijdenis van het Leger des 
Heils werd door een der kadetten opgezegd, 
terwijl alle anderen deze staande aanhoorden. 
Welk een verzekerdheid en kracht kwam er 
tot ons uit dat telkenmale h~rhaalde ,,Ik 
geloof". Dit geloof gaf vreugde en diepte 
aan het strijdhed der kadetten, doch bovenal 
cok aan het woo.rd van onzen Leider. Welk 
een schat gaf hij den jongen officieren mee 
voor hun onbekende toekomst : ,,Houdt in 

M EVROUW Catherine Booth, de 
Legermoeder zooals zij terecht 

genoemd wordt, werd door de wereld 
erkend als een der eerste en meest 
krachtige voorvechters voor het recht 
der vrouw om te prediken. 

In een van haar geschriften ,,Evan
gelie-prediking door de vrouw", zette 
zij in duidelijke woorden dit recht 
uiteen en op onweerlegbare wijze. 

Sinds dan tijd, dat Catherine Booth 
schreef en streed om voor de vrouw 
deze rechten te winnen, is niet alleen 
voor de groote schare vrouwen in het 
Leger des Heils volle vrijheid in dit 
opzicht verkregen, doch ook daaribui
ten, getuige het feit, dat thans ook in 
vele kerken vrouwelijke predikanten 
benoemd worden. 

Wanneer wij de gezegende resulta
ten bedenken, die de prediking der 
vrouw in den loop der jaren mocht 
he1bben, is dit zeker een zeer spre'kend 
bewijs van het belang der zaak, waar
voor Catherine Booth streed. 

gedachtenis, dat J7zus Christus uit de dooden 
opgewekt is." ,,Geen kennis van Leerstellin
gen, Orders en Reglementen, organisatie, 
zelfs niet van den bijbel alleen, zal hun 
kracht zijn in de toekomst, doch slechts de 
zekerheid van een levenden Reiland. En ons 
hart zeide daar ,,Halleluja ! " op. Toen volgde 
de aanname tot Kadet-Officieren. Tot zijn 
vreugde was het rapport over alien ,,goed", 
zoodat allen ,,stralend" hun bevordering 
aanvaardden. Het waren niet alleen de ka
detten, die dien avond hun toewijding ver
nieuwden, doch wij mochten ook de vreugde 
smaken enkele zielen te zien komen tot J ezus 
om vrede te zoeken. 

DE UITZENDING. 
De Uitzendingssamenkomst werd voor.af

gegaan door een prachtige openluchtbijeen
komst op den aloon-aloon, welke door hon
derden werd bijgewoond. 

Ofschoon onze jonge makkers natuurlijk 
Maandag reeds met hun gele koordjes 
prijkten, was toch de groote vraag ,,Waar
heen ?" nog niet beantwoord. lets van die 
spanning is altijd voelbaar in de bijeenkomst 
onder de wachtende schare. Een symbo
lische proloog zou uitg~voerd worden en 
toen de Kolonel met mevr. Beekhuis, ver _ 
gezeld van Lt. Kolonel en mevr. Lebbin k 
en de Brigadiers Hiorth binnenkwamen 
legde zich een stilte over de schare. Een 
fragment uit de geschiedenis van Bunyan's 
Christenreize zou gegeven worden en weldra 
zaten vier zusterkadetten in ouderwetschen 
dracht op het platform en begroetten ,,Chris
ten". Alles werd met duidelijke stem voor
gedragen en met diepen ernst uitgevoerd. 
Toen eindelijk Christen, gekleed met de 
wapenrusting des geloofs, een oproep deed 
tot de ,,Standvastigen" marcheerden deze 
binnen met wapperende vaandels. De diepe 
les werd door de aanwezigen begrepen -
dat toonde de warmte waarmede gezongen 
we rd. 

Gaarne zouden wij al onze lezers laten 
meegenieten van wat dien avond gesproken 
werd, doch dit laat de plaatsruimte niet 
toe. Brigadier Hiorth gaf een overzicht van 
wat gedurende den Cursus was verricht. 
Veel geestelijke zegen was ontvangen, vele 
practische lessen waren geleerd. Ook sprak de 
Brigadier zijn spijt uit over het feit, dat de 
Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel wegens 
gezondheidsredenen niet aanwezig konden 
zijn. Ook de afwezigheid van Majoor Both, 
die zooveel voor de vrouwelijke kadetten 
in het bijzonder gedaan had, doch voor 
bijzonder werk was weggeroepen, werd 
betreurd. Mevrouw Hiorth, die als ,,Kweek
schoolmoeder" haar groote gezin zal missen, 
kreeg gelegenheid een woord van getuigenis 
te spreken. · 

(vervolg pag. 7 kol. 4) . . 
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DE TERRITORIAAL KOMMANDANT 
BEZOEKT TJEPOE EN PATL 

Voor het bezoek van Kolonel Beekhuis aan 
de oliestad TJEPOE was veel belangstelling 
van de zijde der B.P.M.-ers. Op speciaal ver
zoek van enkele ingezetenen had de Kolonel· 
besloten zijn oorspronkelijke lezing te wijzi
gen en zich tot onderwerp gekozen: ,,Weder
opbouw", de boodschap van het Leger des 
Heils. 

De Kolonel werd ingeleid door Ir. J. de 
Pril, administrateur van de B.P.M., die in zijn 
welkomstrede o.a. dit mooie woord zeide: 
,.dat wanneer men temidden van de puin
hoopen van verloren verwachtingen en ver
brijzelde idealen toch nag ·over ,,wederop
bouw" kon spreken, dit getuigde van moed 
en durf en vertrouwen op de kracht van 
God". 

Na een beknopt 'woord over den arbeid 
van het Leger des Heils en na het vertoonen 
van enkele films, sprak de Kolonel over de 
tijdsomstandigheden, mem-0reerende, hoe men 
door alle eeuwen heen tijden van verdruk
king en blijkbaar zegevieren van geweld en 
onrecht gekend had, doch hoe tenslotte de
gene, die op Goel vertrouwd had, altijd zege
vierend uit den strijd kwam. ,,Onze taak" 
aldus de Kolonel, ,,was te zorgen, dat wij in 
ootmoed vo~r God neerknielden, eigen zon
den beleden en dan opstaand, in Zijn kracht 
v-0ortgingen het recht te doen en gerechtig
heid te prediken." 

MAGELANG. 

De macht van Christus geopenbaard. 

Het was met vreugde, dat door den Terr. 
K-0mmandant een schrijven ontvangen werd 
van een aantal Chineesche toko-houders te 
Magelang, waarin zij hun voldoening uitspra
ken -0ver het Ieit, dat Kapitein Hotvedt, die 
juist als bevelvoerend officier van Magelang 
II vaarwel gaf om een andere aanstelling te 
aan vaarden, erin geslaagd was, gedaan te 
krijgen, dat, waar het de Chineesche winkels 
betreft, er besloten is tot sluiting der toko's 
op Zondag. 

Vele vooraanstaande Chineezen uit den 
handel in Magelang hadden reeds dikwijls 
getracht dit gedaan te krijgen, doch tever
geefs. Waar Kapitein Hotvedt geen moeite 
noch tijd gespaard heeft deze Sabbats-heili
ging te verkrijgen, zien wij hierin een blijk 
van de macht van Christus, Die de macht 
dezer wereld zal overwinnen en het sternt tot 
vreugde, dat God Zijn zegen er -0p deed rus
ten. Een bemoediging is dit ongetwijfeld niet 
alleen voor korps Magelang, doch oak voor 
alle makkers, die arbeiden in Gods konink
rijk en met dergelijke moeilijkheden te kam
pen hebben. 

Met bijzondere aandacht werd geluisterd 
naar de woorden van onzen leider. Tot slot 
werd het ,,Wilhelrnus" gezongen en met 
dankgebed geeindigd. 

Den volgenden dag ging de reis door naar 
P ATI, langs de droge en stoffige wegen van 
Noord-Midden-Java. Eerst werd een bezoek 
gebracht aan Rembang, 'waar onze zaai pas 
gerestaUJ·eerd is en daarna aan Kapiteine 
Ossendrijver, die reeds 10 weken in het Pro
vinciaal ziekenhuis aldaar wordt verpleegd. 
Oak het korps te Koedoes werd even bezocht 
en den Kapiteins Doelah een woord van be
moediging toegesproken. 

De Societeit te Pati was goed gevuld voor 
de bijzondere bijeenkomst door den Kolonel 
geleid. Met groote belangstelling werd oak 
hier geluisterd naar het verhaal van Gods 
bemoeienis met den mensch en de openbaring 
van Zijn kracht, zooals deze gezien werd in 
den arbeid der pioniers van het Legerwerk 
in Ned.-Indie. Wat zij dien avond te zien 
en te hooren kregen, zal onzen nieuwen mak
kers en vrienden te Pati een beter begrip 
geven van het doel en streven van het Leger 
des Heils en zal stellig onzen arbeid en het 
koninkrijk Gods ten goede komen. 

W eet ge, hoe ge kijken moet, 
Eer ge iets degelijks wilt of doet ? 
Zie omhoog, - en gij besluit, 
Eer ge handez;, - recht vooruit. 

Y. 

HEYE. 

25-J1Hl6 JDBILEUM KALAWABA-KOLONIB 
Zondag 14 April was het feest op Kalawara. 

Met vreugde en dankbaarheid werd het 25-
jarig jubilewn van de landbouw-kolonie als 
Leger des Heils-inrichting gevierd. Toen om 
S uur de samenkomst werd geopend met het 
zingen van ,,Baik alam s'kalian" was de 
feestelijk versierde zaal geheel gevuld met 
een blijde schare. Op het platform hadden 
de veteranen, die alle ups and downs van 
de kolonie hebben meegemaakt, plaats geno
men. Nadat Mevrouw Brigadier Woodward, 
die met den Brigadier oak een tijd het be
heer over de kolonie heeft gevoerd, gelegen
heid had gehad om iets van haar ervaringen 
te vertellen, mochten wij luisteren naar een 
feestlied gezcr:gen door de groote school
kinderen. Zeer interessant was het te luis
teren naar hetgeen 3 van de veteranen te 
vertellen hadden over ,,vroeger en nu". Moei
lijk was het begin, toen alles nag rimboe was, 
en groat was de tegenstelling tusschen de 
eenzaamheid hier en het drukke leven op 
Java, maar groat was nu oak hun dank voor 
alles. De verschiliende toespraken werden 
afgewisseld door liederen gezongen respec
tievelijk door het zangkoor, de kindereri. en 
jonge menschen op Kalawara geboren - en 
dat zijn er heel wat - en de ouderen. Een 
gedeelte van de samenkomst werd gewijd 
aan de nagedachtenis van de verschillende 
officieren, die hier met liefde en toewijding 
bebben gewerkt en waarvan sommigen reeds 
zijn -0pgeroepen om hun loon te ontvangen. 
Een ontroerend moment was het, toen allen 

opstonden terwijl Mevr. Brigadier Wood
ward God dankte voor het leven, den arbeid 
verricht en de offers gebracht door al deze 
makkers. Na een korte toespraak over het 
Bijbelwoord: ,,Tot hiertoe heeft de Heer ge
holpen" sloot Adjudant Hansen deze mooie 
samenkomst met het d-0en zingen van het 
lied ,,T'rima kasih bagi s'moea". Na de sa
menkomst kwamen allen bijeen -0p het erf 
van de beheerders-woning, waar getracteerd 
werd op koffie en allerlei lekkere Javaansche 
koekjes en gebak. 

W.anneer wij terugzien op de 25 ja:ren, dan 
passen ans zeker in de eerste :plaats woor
den van lof en dank aan God voor Zijn hulp 
en zegen. Maar daarnaast dan ook aan al 
diegenen, blank zoowel als bruin, door wier 
toewijding en volharding de Kalawara-kolo
nie is geworden tot wat die is. Vele moei
lijkheden · zijn er geweest, en zijn er nog, 
en vele offers zijn er gebracht, rnaar het is 
niet tevergeefs geweest; velen hebben hier 
een veilige haven gevonden en een verze
kerde toekomst voor henzelf en hun kinde
ren. Dat Gods zegen moge rusten op de 
kolonie en haar bewoners oak in de toe
komst is onze innige bede. 

De kolonisten zenden hierbij hun hartelijke 
groeten aan alle officieren, die hier vroeger 
gestationneerd zijn geweest. 

H. 

OPENING VAN HET MILITAIR-TEHUIS 
IN TARAKAN. 

Na de opening bleef 
het gezelschap onder 
een kopje koffie nog 
even napraten in de 

gezellige 
recre a ti e-zaal. 

Ofschoon het voor de vele vrienden van 
het Leger des Heils en natuurlijk niet het 
minst voor de Kapiteins Sterk een groote 
teleurstelling was, dat Kolonel Beekhuis, ge
zien de bijzondere tijdsomstandigheden, niet 
kon overkomen voor de opening van boven
genoemd tehuis en oak Majoor Ramaker 
niet om dezelfde reden, was de openings
plechtigheid toch een geed geslaagde. 

Maandagmorgen 3 Juni om half elf was er 
reeds een groote schare voor bet gebouw 

Een groep trouwe 
bezoekers van het 
Militair-tehuis - in 
Tarakan, gekiekt 
bij gelegenheid van 

de opening. 

aanwezig, waaronder o.m. werden opgernerkt 
de pl. militair commandant, N. L. W. van 
Straten; de administrateur der B.P.M. dr. 
A. H. Colijn; kapt. luit. ter Zee, Vermeulen; 
ass. resident J. J. Mendelaar; de controleur 
B.B. en verscheidene militaire en burgerlijke 
autoriteiten te Tarakan. 

Het gebouw gaf een keurigen en gezelligen 
aanblik, vroolijk wapperden de Hollandsche 
driekleur en de geliefde Legervlag in de 
morgenzon. 

Precies half elf overhandigde mevrouw 
Kapitein Sterk den sleutel aan mevrouw Van 
Straten, echtgenoote van den pl. mil. com
mandant, die met een eenvoudige ceremonie 
het Tehuis voor geopend verklaarde. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Nederland en Belgie. 

Van het Internationaal Hoofdkwartier werd 
bericht ontvangen, dat Com.missioner en 
mevr. Benwell; de leiders van het Leger des 
Heils in Nederland en de Chef-Secrejaris en 
mevr. Lt.-Kolonel Estill, toen de inval in ans 
vaderland plaats had, besloten om bij hun 
makkers te blijven, ofschoon hun Consul hun 
raadde naar Engeland te vertrekken. Zij ble
ven op hun post en sedert 13 Mei is niets 
meer van hen vernomen. 

Ook Kolonel Mary Booth, de leidster van 
ans Legerwerk in Belgie, nam hetzelfde be
sluit en ook van haar werd na 13 Mei geen 
verder bericht ontvangen. 

Moge God al onze makkers in de getroffen 
Ianden op zeer bijzondere wijze nabij zijn. 
Ons voortdurend gebed stijgt voor hen tot 
den troon der genade. 

Engeland. 

In Landen heeft pas de uitzending plaats
gehad van een 300-tal Kadetten van den 
laatsten Kweekschool-cursus. Vol meed zijn 

De recreatie-zaal, waar een pi·acht van 
bloemen voor deze gelegenheid toegezonden 
het erg gezellig maakte, was spoedig gevuld. 
Kapitein Sterk sprak een woord van welkom 
en verontschuldigde onzen Kolonel, die per
soonlijk zoo graag aan deze gebeurtenis had 
deelgenomen. 

llierna verkreeg de pl. mil, commandant 
het woord. Spreker gaf uiting aan .zijn waar
deering en achting voor het werk van het 
Leger des Heils ook te Tarakan. Overste van 
Straten zeide o.m. dat het geen nut had een 
vergelijking te treffen met het oude tehuis, 
daar het nieuwe alles overtrof. Voorts hoopte 
hij, dat de rust, waarnaar zo-0 velen zoeken, 
oak door de rnilitairen na hun harden arbeid, 
in dit tehuis gevonden zou warden. Met een 
hartelijken gelukwensch beeindigde spreker 
zijn rede. 

De admirustrateur der B.P.M., dr. A. H. 
Colijn, sprak eveneens waardeerende woor
den over het Legerwerk o.nder de militairen. 
Het was hem als vertegenwoordiger zijner 
maatschappij een voorrecht namens haar te 
mogen spreken, ,,en" zeide spreker ,,de groote 
verbetering, die met het in gebruik nemen 
van dit tehuis tot stand is gekomen, is boven 
elken twijfel verheven". ,,Het is mijn op
rechte wensch", zoo ging spreker voort, ,,dat 
de militairen dat rnogen vinden in deze 
Christelijke sfeer, wat noodig is voor een 
relatie met hun God." 

Een van de jongens van het tehuis sprak. 
daarop nag een woord van erkentelijkheid 
namens zijn kameraden en dankte het Leger 
des Heils voor dit prachtige en rustige tehuis, 
dat steeds voor hen open zal staan. 

Kapitein Sterk dankte tot slot de aanwe
zigen voor hun belangstelling en besloot met 
het werk, dat in dit nieuwe ·tehuis verricht 
zal warden, op te dragen aan God. Hierop 
volgde een rondgang door bet tehuis en voor 
het vertrek der grsten een ......... kopje kof-
fie. Allen waren vol 'lof over deze mooie aan
winst voor Tarakan. 

,,Een die er bij was". 

Des avonds was er een feestavond in het 
tehuis. Velen waren aanwezig en verschil
lende wedstrijden en spelen vonden plaats, 
waarbij 10 prijzen werden uitgereikt. Met 
dank aan God zien wij terug op deze ge
beurtenis. 

deze jonge menschen naar hun posten ver
trokken. Zij zijn een welkome toeveeging aan 
de strijdmachten tegen zonde en duistemis. 
Oak zijn momenteel vele officieren belast met 
,,bijzonder werk", <lat in deze tijden van 
smart en strijd aan het Leger des Hells is 
toevertrouwd. 

Sinds het uitbreken der vijandelijkheden 
zijn op 55 plaatsen cantines geopend en vele 
van deze lokaliteiten bevinden zich in de 
kampementen, zoowel van het leger als van 
de iuchtmacht. In een der steden aan de Oost
kust heeft het Leger op verzoek der miL 
autoriteiten het beheer op zich genomen van 
een hospitaal, waar zieke en herstellende 
militairen warden verzorgd. Over de Brit
sche eilanden wordt in 200 plaatsen eveneens. 
arbeid onder de ,,jongens" verricht, terwijl 
een 20-tal mobiele cantines dagelijks in actie 
zijn. 

Frankrijk. 

Hier zijn ons door de militaire autoriteiten 
een 60-tal plaatsen aangewezen, waar men 

(vervolg pag. 8 kol. 4). 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

BEVORDERINGEN. 

Tot Kapitein : 

Tot 

Luitenant J. A. Corputty. 

Kadet-Luitenant: 
Kadet D. Ampoengi. 

,, N. Adji. 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

J.C. Adam. 
L. A. BrouweT. 
A. Hohoij. 
L. Kadoa. 
Kaltoem. 
Kasminah. 
A. E. Kotambunan. 
P. Lagea *. 
A. L. Lapian. 
B. LaS1tt. 
L. Lasut. 
E. Mir ah. 
J . Ngahoe. 
K. Parman. 
C. H. Polhaupessy. 
Raehoemi. 
R. Raoei. 
P. M. Simangoensoeng. 
K. Sitoroes. 
Tan Kiet Lioe Nio. 
E. V. Titaley. 
V. L. Tobing. 
T. Tresnosoedarmo. 
A. P. Wattipongoh. 
E. Witw1mg-Soepit. 

Kadet-helper M. Firing. 

" " W. A. D. Tuwo. 

AANSTELLINGEN. 

Kapitein J. A. Corputty naar Ambon. 
Xapitein J. Heinonen naar Pematang Sian

tar (in "bevel). 
Kapitein A. Hoetabarat * naar Medan-korps. 
Kapitein F . Ngahoe naar Bendosari (in 

bevel) . 
Kapitein A. Screta naar Batavia, Meisjeshuis. 
Kapitein J. A. Wijkhuizen naar Soerabaia, 

Mil. Tehuis. 
Luitenant M. Gabriel naar Batavia I. 
Luitenant Karsih naar Soerabaja, Kliniek. 
Luitenar.t Soeparmiati naar Blitar, Kinder-

huis. 
Luitenant J. Wouthuyzen t.b. Mann. Maatsch. 

werk. 
Kdt.-Luitenant J. C. Adam naar Wajoe. 
Kdt.-Luitenant M. Adji - Reserve. 
Kdt.-Luitenant D. Ampoengi naar Bomba. 
Kdt.-Luitenant L. A. Br011,wer naar Ban-

doeng, Kinderhuis. 
Kdt.-Luitenant A. Hohoij naar Kantewoe. 
Kdt.-Luitenant L. Kad.oa naar Koelawi, 
Kdt.-Luitenant Kaltoem - Reserve. 
Kdt.-Luitenant Kasminah naar Bandoeng, 

Beatrix-kliniek. 
Kdt.-Luitenant A. E. Kotambunan naar 

Siantar. 
Kdt.-Luitenant P. Lagea" naar Midden-

Celebes. 
Kdt.-;Luitenant A. L. Lapian naar Toeren 
Kdt.-Luitenant B. La=t naar Soerabaja I. 
Kdt.-Luitenant L. Lasut naar Poerworedjo. 
Kdt.-Luitenant M. E. Maitlani naar Sema-

rang, Ooglijders-Hospitaal 
Kdt.-Luitenant E. Mirah naar Magelang. 
Kdt.-Luitenant J. Ngahoe naar Solo. 
Kdt.-Luitenant K. Parman naar Midden-

Celebes. 
Xdt.-Luitenant C. H. Polhaupessy naar 

Cheribon. 
Kdt.-Luitenant Rachoemi naar Garoet, 

Rusthuis. 
Kdt.--Luitenant R. Raoei naar Rouwiga. 
Xdt.-Luitenant H. Saiman naar Poerwone

goro. 
Xdt-Luitenant P. M. Sirnangoensoeng -

Bandoeng I. 
Xdt.-Luitenant Sitoroes t.b. Sumatra's Oost

lrust. 
Xdt.-Luitenant Tan Kiet Lioe Nio - 3an

doeng, J ongenshuis. 
Kdt.-Luitenant E. V. Titaley naar Pati. 
Kdt.-Luitenant V. L. Tobing naar Medan. 

inh. Kinderhuis. 
Kdt.-Luitenant Tresnosoedarmo naar Pali

manan. 
Kdt.-Luitenant A. B. Watupongoh -

Reserve. 
Kdt.-Luitenant E. Wuwung-Soepit - Medan, 

inh. Kinderhuis. 

Bandoeng, 21 Juni 1940. 
A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

STRIJDKREET 

De Terr. Kommandant. 

Gedurende de afgeloopen maand was onze 
!eider, mede door de afwezigheid van den 
Chef-Secretaris alsook verschillende belang
rijke zaken, aan het Hoofdkwartier gebonden. 
Op Zaterdag 15 Juni woonden Kolonel en 
mevr. Beekhuis echter de opening van den 
Volksraad te Batavia bij, doch keerden des 
avonds nog weer naar Bandoeng terug in 
verband met den laatsten Zondag der Ka
detten. 

Met deze jonge menschen werd op Zondag
morgen een Verbondsdienst gehouden, welke 
zeer gezegend was. De beide samenkomsten 
in Bandoeng I en II in verband met de 
Uitzending waren door groote scharen be
zocht. Een uitvoerig rapport hieromtrent is 
te vinden op pagina 5. 

Ook werd een Radio-bijeenkomst gehouden 
voor de PMY. Van verschillende kanten 
mochten wij vernemen, di;1t deze uitzending 
goed door kwam en zegen werd ontvangen. 

Mevr. Kolonel Beekhuis. 

Van het Internationaal Hoofdkwartier werd 
bericht ontvangen, dat de Generaal .besloten 
heeft, om vanaf 1 Juni de vrouw van den 
Terr. Kommandant in elk Territorie, waar 
het Leger des Hells arbeidt, aan te stellen 
als Territoriale presidente van den Gezins
bond. Voor Ned.-lndie is mevrouw Kolonel 
Beekhuis dus voor deze positie benoemd en 
werd als zoodanig op het Gezinsbond-congres 
in Semarang hartelijk welkom geheeten. 

Deze aanstelling be!nvloedt in geen enkel 
opzicht de aanstelling van de T.G.B.S., me
vrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, die haar volle 
verantwoordelijkheid blijft dragen. Ongetwij
feld zullen de belangstelling en hulp van 
mevrouw Kolonel Beekhuis den Gezinsbond 
in deze gewesten zeer ten goede komen. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

Tot onze spijt moeten wij melden, dat de 
gezondheidstoestand van Lt.-Kolonel Ridsdel 
den laatsten tijd veel te wenschen overliet, 
zoodat de dokter absolute rust moest voor
schrijven. De Kolonels zijn nu momenteel 
met verlof en wij hopen van harte, dat zij 
straks verkwikt en versterkt weer hun arbeid 
kunnen opnemen. 

Bet 75-jarig jubileum van het Leger des 
Hells. 

Op 5 Juli a.s. zal in verband met dez~ 

gebeurtenis in alie posten een bijzondere 
Dankstond of Herdenkingsdienst worden 
gehouden. Zeker zullen alle makkers deze 
gelegenheid aangrijpen, om in den geest van 
onzen Stichter, een grootsche samenkomst 
te beleggen, waar het Evangelie des Vredes 
op machtige wijze zal verkondigd worden. 

De ,,Standvastigen" uitgezonden. 

Met vreugde heeten wij de 28 kadett.en 
van den laatsten Kweekschool-cursus welkom 
als kadet-officieren ! Deze flinke groep jonge 
menschen is een aanwinst voor ons Leger 
en naar wij gelooven ook voor den dienst 
in het Koninkrijk Gods. Door woord en lied, 
alsmede door hun practische hulp, waren zij 
gedurende de laatste maanden een groote 
steun voor de Bandoengsche korpsen, die 
hen zeker zullen missen. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. I 
De Terr. Kommandant. 
1 Juli - Palimanan. 
5 Juli - Bandt>eng, Herdenkingsdienst 75-

jarig jubileum. 
11-22 Juli - Padang, S.W.K. 

Lt.-Kolonel Lebbink. 
11-22 Juli - Padang, met den T.C. 

Brigadier Loois. 
2 Juli - Semarang I ; 3 - Ambarawa ; 6 

- Magelang II ; 7 - Magelang I. 

Brigadier Woodward. 
7 Juli - Paloe ; 18 - Gimpoe ; 21 - Peana ; 

25 - Kcelawi ; 28 - Bora ; 29 - Rouwiga. 

Adjudant Gladpootjes. 
3 Juli - Werot; 10 - Remboken; 17 

Tondano ; 24 - Kakas ; 26 - Manado II. 

Adjudant Runtuwene. 
14 - Sonder; 16 - Tompasso; 17 - Toem

paan ; 18 - Amoerang. 

21 JUN! 1940. 

Uit onzen familie-kring. 

Nog enkele officieren staan op onze zieken- · 
lijst en wel: Majoor Midteide, Kapitein 
Boschma, Kapiteine Ossendrijver en Kapitein 
Hotvedt, die een klein ongeval had. 

In het gezin van de Kapiteins de Bree 
van Soerabaja I arriveerde een zoon, die den 
naam kreeg van Jacob. Qok de Kapiteins 
Tandaju-Hans werden verblijd met de ge
boorte van een flinken jongen. Van harte 
gefeliciteerd, makkers ! 

In dienst van het land. 

De volgende makkers moesten voor enkele 
weken aan hun Legerarbeid onttrokken 
worden om hun dienst bij den Landstorm 
te vervullen. Het waren Majoor Lorier en 
de Adjudants Duvekot, Gladpootjes, Palstra 
en· ter Telgte. 

Een zestal vrouwelijke officieren, n.1. de 
Majoors Both en Van Oudheusden, Adjudante 
Van der Schilden en de Kapiteines Krei
kamp, Smid en Spijker, verrichten bijzonder 
werk in het Interneeringskamp te Banjoe
biroe. 

Wij vergeten onze ma.kkers, die bun geliefd 
Legerwerk voor eenigen tijd moest.en ver
laten, niet ! 

25 jaar Heilsofficier. 

Op 9 Juli · a.s. hoopt mevrouw Majoor 
Wikdal den dag te herdenken, dat zij, 25 
jaru: geleden, werd uitgezonden als heilsoffi
cier vanuit de Kweekschool in Noorwegen. 
Wij zenden haar hartelijke gelukwenschen 
en bidden haar Gods rijken zegen toe voor 
de toekornst. 

Veranderingen. 

In verband met de uitzending der Kadetten 
moest onze leider enkele officieren een ver
ar.dering van aanstelling geven, welke in de 
off. mededeelingen vermeld zijn. Als deze 
Strijdkreet in handen der lezers komt, heb
lJen alien lwn nieu:we raak r~ aanvacrd 
en zijn sommige der jonge kadet-Luitenants 
op reis naar Midden-Celebes en Sumatra's 
Oostkust, om hun eerste aanstelling te gaan 
vervullen. Moge Gods zegen op hen alien 
rusten ! 

Deelneming. 

Van dr. Vitalis, de arts van ons ziekenhuis 
te Soerabaja, werd bericht ontvangen over 
het heengaan van zijn moeder. Wij betuigen 
ook langs dezen weg dr. Vitalis onze op
rechte deelnerning met dit verlies. 

De Zelfverloochenings-Aianvrage. 

Uit vele korpsen mochten wij het ver
heugende bericht ontvangen, dat het gestelde 
doelwit bereikt is. Anderen zijn nog bezig 
de laatste bijdragen binnen te halen. Wij 
gelooven voor de overwinning over de ge
heele linie ! 

Een goede daad. 

Van een dame in Bandoeng mocht.en wij 
een piano ontvangen ten gebruike en ge
schenke voor de K weekschool, waarvoor wij 
de vriendelijke geefster natuurlijk zeer dank
baar zijn. 

Op een desbetreffend verzoek, geplaatst in 
het A.I.D. te Bandoeng, om een naaimachine 
voor een onzer inrichtingen ter plaatse, 
mochten wij drie machines ontvangen ! Geen 

Het verbond van den Stichter t 

Zoolang er vrouwen weenen, zooals zij nu 
doen -

Zoolang er kinderen hongerig rondloopen, 
zooals ze nu doen 

Zoolang er mannen in en uit de gevange
nissen gaan, zooals ze nu doen -

Z<>olang er nog een dronkaard rondloopt -

Zoolang er nog een afgedwaald meisje rond
doolt -

Zoolang er nog een ziel in duisternis ver
keert 

ZAL IK STRIJDEN ! 

Ik zal strijden tot het einde ! 
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wonder, dat mevr. Lt.-Kolonel Lebbink blij 
was ! Tevens is dit alles een bewijs van den 
drang tot helpen, die wij in deze donkere 
dagen bij velen mogen ontmoeten. 

Onze Kollektanten. 

Brigadier Kru1chwitz mochten wij in Ban
doeng begroeten, terugkeerend van Borneo, 
waar zij haar kollekte voltooid had. Momen
teel maakt zij een kleine tournee door 
Midden-Java, om dan weer haar kollektereis 
voort te zetten. 

Verschillende van onze andere kollektan
ten verrichten momenteel vervahgingsdienst 
en hopen straks hun taak weer met nieuwen 
moed op te vatten. 

Willen onze trouwe vrienden bedenken, 
dat wij nu meer dan ooit zijn aangewezen 
op hun practische hulp. Ook onze toelage 
van het Internationaal Hoofdkwartier is 
aanmerkelijk verminderd. Geve God het 
velen in het hart ons extra te helpen. 

(vervolg van pag. 5). 

Mevrouw Beekhuis, die zoovele jaren met 
den Kolonel in nauw contact met kadetten 
geweest is (de Kolonel was 10 jaar Kweek
schoolleider ! ) sprak van hart tot hart tot de 
jonge menschen en bracht in het bijzonder 
naar voren, welk een voldoening het moest 
zijn voor de uit Europa bier arbeidende 
officieren om deze vrucht des lands o-p hun 
arbeid te mogen aanschouwen. Inderdaad 
was de aanblik van het platform, met deze 
stralende jonge menschen een groote bemoe
diging. Ook nu zongen de kadetten een 
mooi lied. Zij zongen goed, de ,,Standvas
tigen" en hebben veel zegen door hun 
liederen gebracht in .de afgeloopen maanden. 

Toen kwarn de Kolonel met zijn boodschap, 
die voor de jonge makkers · van zooveel 
belang was. Allereerst de geestelijke 
gave : De kracht Gods beloofd aan allen, 
die op Hem betrouwen en die gaat boven 
alle andere krachten en machten in deze 
wereld. Met bezieling, overtuiging, liefde en 
diepdoorvoeld werd dit woord gebracht en 
onder diepe stilte ontvangen. Toen volgde 
het uitreiken van de eerste aanstelling. 
Welk een. :rriomeHt in bet leven van ieder 
heilsofficier. Met een saiuut en ook met een 
,,Halleluja !" in vele gevallen werd de en
veloppe aanvaard en de aanstelling van den 
Kolonel vernomen. 

Het plechtigste moment was wel, toen 
alien, verbonden met de Vlag, neerknielden 
en zich den Heer wijdden. ,,V-0or eeuwig wil 
ik dienen" werd gezongen, waarna Lt.
Kolonel Lebbink den zegen Gods over hen 
afsmeekte. 

Mog·en deze jonge heilsofficieren inderdaad 
voldoen aan de hooge roeping, waarmede zij 
geroepen zijn en velen in Ned.-Indie, die 
nog in duisternis verkeeren door hen ge
bracht worden tot het Licht der wereld. 

V oorwaarts, Standvastigen, in den naam 
des Heeren! 

B. 

RADIO-U ITZENDI NGEN 

NICRO-UITZENDING 
Radio-Vereeniging ,,DOST-JAVA" 

(ARVO) 
2 JU LI 11 .30 - 12.00 uur 

Uitzending voor zieken, te verzorgen 
door 

Mevrouw Adiudant H. C. MUSKEE 

r---------------------------------~ 
Radio- Vereeniging ,,Midden· Java" 
Ava nd wijd i ng te verzorg en door: 

4 Juli - Majoor J. Th. Cardinaal 
25 ,, -Kapt. H. van der Veen. 

N. I. R. 0. M. 

15 JULI 11,40-12.00 uur 
Morgenwijding te verzorgen door 

Mevrouw Lt. - Kolonel M. Lebbink. ____ , _________________________________ . 
MAlAHGSCHE RADIO· VEREENIGING 

18 JULI 12.00-12.20 uur 

Uitzending voor zieken 
te verzorgen door 

Kapiteine C. REVERSE. 
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Het Ooglijders-Hospitaal 

van het Leger des Heils 

te Semarang 

herdenkt zijn 

25 JARIG JUBILEUM 
Op 23 Juni hoopt(e) het bovengenoemd 

Hospitaal zijn 25-jarig jubileum te herden
ken. Ofschoon met het oog op de tijdsomstan
digheden dit feit niet feestelijk gevierd zal 
worden, willen wij toch gaarne een beknopt 
overzicht geven van het gezegende en nut
tige werk, dat gedurende deze periode aldaar 
verricht werd. 

Lt.-Kolonel dr. Wille, in en buiten onze 
Legerkringen zoo welbekend, werd, toen hij 
uit Denemarken als jong officier aankwam, 
aangesteld op de Bedelaars-kolonie te Boe
gangan en onder de verwaarloosden, die hij 
daar als patient te behandelen kreeg, waren 
velen met zieke oogen, half of geheel blind 
en in twee bilik huizen moest de dokter zijn 
medisch werk verrichten onder zeer primitie
ve omstandigheden. Met al de liefde en toewij
ding van hun hart arbeidden dokter en me
vrouw Wille echter acht jaren aan deze plaats 
en mochten veel zegen op dien arbeid ont
vangen. 

Natuurlijk kwam men hoe !anger hoe meer 
tot de overtuiging, dat een goed ingericht 

Jeugd 

HET SPIJT MIJ 
l\A I~~-~~~~~~~-r ~ ;:~ru- de~ .. +~:e~: 
.L. " ~ liCUJ.ucJ.a.cu 0 cw ..... est voor rep~ ........... ....... ..... 
wat hen ik blij, dat ik hem weer ,,ter wg 
heh ! " Ik denk, dat hij ook blij was me 
weer te zien, in ieder geval scheen hij me 
een geschiedenis te willen vertellen, toen 
hij in mijn hand lag en naar me opkeek. 
Misschien droomde ik wel, maar ik dacht, 
dat hij dit tot me zei : 

,.Op zekeren avond, toen wij, pennen, na 
sluitingstijd in den winkel lagen, zei een 
ouderwetsche ganzepen droomerig: ,,Nog e.en 
nacht op deze saaie plek. Mijn meester kwam 
me vandaag halen en was heel boos, dat ik 
nog niet klaar was ; morgen ga ik jullie 
verlaten." 

,,Wat jammer !" zei een blauwe vulpen 
sarcastisch. 

,.Ja". ging de oude ganzepen voort, die 
natuurlijk te stomp was, om het sarcasme 
op te merken, ,,ja, mijn meester hecht veel 
waarde aan me. Zie je, ik was de pen, 
waarmee hij vijftig geleden zijn huwelijks
aanzoek aan zijn vrouw schreef. Natuurlijk 
moet ik nu ook de uitnoodigingen voor de 
Gouden Bruiloft schrijven." 

,.Nou, dat is wel iets om over te pochen !" 
zei een ruwe, bemoeizieke pen. ,,Ik heh 
cheques van wel duizenden guldens uitge
schreven !" 

Een klein, groen ventje was de volgende, 
die sprak. ,,Ja, maar je zegt ons, dat je hier 
al vele weken bent, wat er een bewijs van 
is, dat je meester niet van je houdt. Men
schen houden niet van hun pennen, om dat 
soort dingen. Mijn meester kan bijna niet 
buiten me. Zijn dochtertje gebruikte me, om 
haar laatsten brief aan hem te schrijven. 
Ze was ernstig ziek, toen ze schreef: ,,Wan
neer ik beter hen, pappie, en u komt thuis, 
zullen we echt weer een prettigen tijd met 
elkaar hebben". l'viaar ze was heengegaan 
voor hij thuis gekomen was. Zie je, zulke 
dingen doen den mensch aan ons hechten." 

Toen brak er een heftig debat uit onder 
de pennen en een voor een vertelden ze de 
geschiedenis van hun leven. Ten slotte had
den ze alle hun geschiedenis verteld, behalve 
een klein kereltje, waar niemand ooit veel 
aandacht aan geschonken had. 

,,Zeg, krabbelaar", zei een hooghartige 
vulpen, ,,vertel ons jouw geschiedenis eens." 

Iedereen wachtte. De kleine pen zei zacht: 

ziekenhuis noodig was, daar ook andere pa
tienten dan de verwaarloosde bedelaars den 
dokter om hulp kwamen vragen en de arbeid 
zeer belemmerd werd door de ongeschikte 
ruimte. Het was de te Semarang zoo bekende 
Oei Tiong Ham, die het eerste bedrag gaf 
voor een Ooglijders-Hospitaal, welk bedrag 
spoedig gevolgd werd door een som, bijeen
gebracht door de Semarangsche burgerij en 
wel f 34.000, waarna tot den bouw kon wor
den overgegaan. Zeer gewaardeerde hulp 
werd destijds ook ontvangen van het Gou
vernement, waarbij wij in het bijzonder moe
ten denken aan de Gouverneurs-Generaal 
A. F. W. Idenburg eri J. P. van Limburg 
Stirum. Ook aan den D.V.G. zijn wij veel 
dank verschuldigd voor de belangstelling en 
hulp, alsook aan bet Binnenlandsch Bestuur. 

Al spoedig kwamen van alle kanten, zelfs 
van de buitenbezittingen menschen om be
handeld te worden, terwijl natuurlijk uit de 
directe omgeving patienten bij tientallen 
kwamen. Kennelijk rustte de zegen Gods op 
den arbeid in het ziekenhuis. Waar wel het 

,,Ik heb maar een zeer eenvoudig leven ge
leid ; rnaar eens schreef ik de woorden : 
,,Het spijt mij. Wil je het mij vergeven ?"" 

Het werd stil. Niemand verachtte de kleine 
pen meer." 

EEN SPROOKJE. 

,,Lang, heel lang geleden heerschte op 
aarde een grcote droogte. Alle rivieren, 
beken en bronnen waren uilgedroogd. Boo
men, struiken en gras, alles was verdord. 
Menschen en dieren stierven van dorst. Eens 
op een nacht gir:g een klein meisje met een 
kruikje er op uit om water te zoeken voor 
haar zieke moeder. Nergens vond het kind 
water en ten slotte ging ze buiten op het 
veld in het gras liggen en viel in slaap. 

Toen zij wakker werd, was het kruikje 
vol helder, frisch water. Het kind was erg 
blij en wilde gaan drinken, maar zij bedacht, 
dat zij clan misschien niet genoeg voor haar 
moeder zou hebben en liep vlug naar huis. 
Zoo vlug liep ze, dat ze een hondje, dat 
voor haar voeten liep niet zag. Ze struikelde 
er over en liet de kruik vallen. Haastig greep 
het meisje naar de kruik. Ze dacht, dat al 
het water vermorst zou zijn, maar neen, de 
kruik stond rechtop en al het water was 
er nog in gebleven. 

De kleine goot wat water in haar hand 
voor het hondje ; dat likte het gretig op 
en begon vroolijk om haar heen te springen. 
Toen nu de kleine de kruik weer opnam, 

• 

geheim lag ? Wij gelooven, dat het naast de 
kennis, die de dokter bezat, ook was het 
Godsvertrouwen, het gebed, dat elke opera
tie vooraf ging, wat de hand vaardig maakte 
en de juiste kennis van behandeling gaf. 

Vijftien jaar lang mocht Lt.-Kolonel dr. 
Wille in dit Hospitaal arbeiden, toen trad 
hij uit den actieven dienst. Zijn arbeid zal 
nooit vergeten worden. 

De taak van geneesheer voor ons Hospitaal 
is overgenomen door dr. Pilon, die op kun
dige en toegewijde wijze zijn arbeid tot heil 
der menschheid verricht met hetzelfde Gods
vertrouwen als waarmee dr. Wille die taak 
vervulde. Hij wordt daarin trouw terzijde 
gestaan door Majoor Cardinaal en Adjudante 
Kuneken, onze verpleegsters-officieren, die 
echter niet alleen op medisch gebied, doch 
ook anderszins haar tijd en krachten geven 
aan den arbeid in het Ooglijders-Hospitaal. 
Daar is ook de Polikliniek, waar in 1939 b.v. 
1097 consulten werden gehouden, terwijl 6184 
patienten werden geholpen. In het Hospitaal 

werden 262 operaties verricht en 614 patien
ten verpleegd met 39.414 verpleegdagen. 

* * * 
Aan het Hospitaal is een bloeiend Leger 

des Heils-korps verbonden. Geregeld worden 
samenkomsten gehouden, waaraan ieder vrij 
is deel te nemen en die druk bezocht wor
den. Majoor en mevrouw J ennerstrom zijn 
de beheerders en geven hun krachten overal 
waar noodig is. Adjudante Kuneken heeft 
een keurigen Padvindsterstroep van meisjes 
uit de omliggende kampongs. Majoor Cardi
naal met de hulp van Luitenant Augustinus 
behartigen de korpsbelangen, doen waar de 
tijd dit toelaat huisbezoek in den kampong en 
op deze wijze gaat er van dit centrum niet 
slechts een zegen uit op lichamelijk gebied, 
doch het Licht van Christus wordt uitgedra
gen tot hen, die geestelijk blind zijn. Nog 
noemen wij den Gezinsbond, waaraan mevr. 
Pilon haar krachten belangeloos wijdt. Moge 
Gods zegen bij voortduring op den arbeid, 
hier verricht, rusten ! 

KIN DER H AN D J E S. 
W aarin ligt vaak de meeste kracht ? 

In twee heel kleine handen ! 
Die weven om het menschenhart 
Onzichtb're liefdebanden. 

Wann.<.~r die handjes, teer en klein, 
Tot bidden zijn gevouwen, 
Dan wordt het menschenhart ontroerd 
Door 't kinderlijk vertrouwen. 

En zit je droef o.E stil terneer, 
Dan komt zoo'n handje streelen ; 
Zoo'n streeling toont, dat 't kindeke 
Zoo graag het leed wil deelen. 

Komt er wellicht in 't leven eens 
Een strijd - of vreemd verlangen, 
Die kleine handjes sterken je 
En houden je gevangen. 

Daarom ligt er zoo'n groote kracht 
In twee heel kleine handen, 
En die zich daardoor leiden laat 
Zal nimmer slecht belanden ! 

was deze niet meer van steen maar van 
zilver. Zij droeg de kruik naar huis en gaf 
die aan haar moeder. De moeder zei: ,,Ik 
zal toch niet lang meer leven, drink jij 
liever ! " en ze gaf de kruik aan haar doch
tertje · terug. Op dat oogenblik veranderde 
de kruik van zilver in goud. De kleine kon 
zich niet langer inhouden, ze had de kruik 
al aan haar mond gezet, toen plotseling een 
zwerver in de deur stond en om wat te 
drinken vroeg. Het kind bedacht zich niet, 
maar ga.f de kan aan den zwerver. Toen 
fonkelden plotseling op de kan zeven reus
achtig groote diamanten en uit elk daarvar. 
stroomde een dikke straal helder,, frisch, 
water. 

De zeven diamanten echter stegen steeds 
hooger en hooger, kwamen tot aan den 
heme!, . en werden het sterrenbeeld ,,De 
Groote Beer". 

WIJZE WOORDEN 
H et is meer waard t e g e n s p o e d te 

kunnen verdragen dan v o o r s p o e d te 
hebben. 

* ** Niet ieder, die volhoudt heeft karakter, 
maar ieder, die karakter heeft, houdt vol. 

* ** Een aangena.am uiterlijk geeft kennissen, 
een goed innerlijk geeft vrienden. 

* ** Het karakter wordt gevvrmd in den smeit-
kroes van den arbeid en van het lijd~n. 

(Vervolg van pag. 6) . 

gaarne wil, dat het Leger zijn werk verricht. 
Het meerendeel van dit werk wordt verricht 
in groote gebouwen, zooals theaters e.d., 
waar thans groote scharen van mannen hun 
maaltijden gebruiken, hun brieven schrijven, 
zich verpoozen en rusten. Ook wordt in som
mige steden, waar troepen-depots zijn, nacht
ver blijf verstrekt aan hen, die na genoten ver
lof op doorreis zijn naar het front. 

Behalve het bovengenoemde werk, zijn ook 
een groot aantal mobiele cantines in werking, 
die elk per week tusschen 850-950 km afleg
gen. Deze cantines werken hoofdzakelijk 
onder de manschappen van afgelegen en voor
uitgeschoven eenheden. Ook zijn deze can
tines zoo ingericht, dat zij kunnen gebruikt 
worden als nood- ambulances en ook als auto
bussen tot het vervoeren van manschappen, 
die in verband met verkregen verlof wegens 
bijzondere omstandigheden, een bepaalde 
trein- of bootverbinding moeten halen. 

Natuurlijk wordt bij al het maatschappe
lijke werk der naastenliefde wat op deze 
wijze verricht wordt, bet geestelijke werk 
niet vergeten en waar maar eenigszins moge
lijk een goed woord, een lied of een gebed 
meegegeven op de onzekere levensreis. 

China. 

Als een zeer verblijdend bericht meldde 
,,Thi:: Crusader", Strijdkreet van het Leger 
des Hells in China, dat gedurende 1939 = 
4 millioen bijbels, nieuw-testamenten en 
evangelien waren verkocht. Zeker een be
richt om God voor te danken. 
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