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WO ND EBEN GODS! 
In ,,Pniel", het mooie weekblaadje, onder 

Redactie van wijlen Dr. J. H. Gunning J. 
Hz., lazen wij het volgende artikel van de 
hand van hemzeli, dat wij gaarne in de 
Strijdkreet overnemen. 

,,- Indien Admiraal Horthy, de president 
van Hongarije, geweten had dat Kertesz in 
Budapest was aangekomen, zou hij, hoe moe
dig hij ook is, het toch wel onaangenaam en 
onveilig gevonden hebben. Zonder dat hij 
het wist dwaalde de engel des doods door de 
gangen van het paleis. Het lot van Hongarije 
lag in de weegschaal en de beheerscher van 
het land vertoefde reeds in het dal der scha
duwen des_ doods, al wist hij er ook niets 
van. 

Er was nog een derde medespeler in dit 
drama, die eveneens onbewust was van de 
rol, die hem was toe'bedeeld en dat was 
de grijze Overste (Kolonel) Rothstein van 
het Leger des Heils. Dat deze man niet het 
geringste besef had van hetgeen later gebeu
ren zou, is heel erg natuurlijk. Hoe zou hij 
ook zelfs in zijn verwardste en wildste droo
men zijn zeer bescheiden woning in de 
,,Dohany Ucca" (Tabaksstraat) in verband 
kunnen brengen met het stralende paleis 
van den President of zijn geringe persoon 
met dien van den bel"\)emden Adrniraal ? 

Als Leider van ,,Az Udvhadsereg" (Het 
Leger des Heils) was hij naar de Hongaar
sche hoofdstad gezonden, bijgestaan door 
twee Duitsche karneraden. Bijna onoverko
melijke bezwaren had hij hier te overwin
nen gehad en er moest wel een wonder ge
beuren, zou het werk hier slagen. Ja, er wa
ren verblijdeude dingen gebeurd en de men
schen waren belang gaan stellen in wat daa.r 
in de ,.Dohany Ucca" gebeurde. Toch had 
hij geen flauw vermoeden er van, toen hij 
op zekeren morgen zijn kantoor binnentrad, 
dat zijn naam dienzelfden dag in de geheele 
stad bekend zou zijn geworden en dat ,,Az 
Udvhadsereg" overal, waar de Hongaarsche 
taal gesproken wordt, zou warden genoemd. 
En toch was di l het 15eval. 

Een klein, armzalig bureau, donker en eng. 
Het heele a.TDPubelement bestond uit een 
schrijftafel, een paar stoelen en een kasl Dat 
was de werkplaats van het nieuwe Hoofd van 
het Hongaarsche Leger des Heils. 

Nauwelijks was op dien morgen de Overste 
R-0thstein met zijn correspondentie begon
p.en, toen er op de deur geklopt werd en 

RUST MIJN ZIEL, UW 
GOD IS KONING I 

Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
Heel de wereld Zijn gebied, 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
Maar Hij Zelf verandert niet. 

BOVEN het geronk van vliegmoto
ren uit, en door het geknetter van 

mitrailleurvuur heen, veTneemt Gods 
volk den angstkreet en overwinnings
ju bel van den drie-en-tachtigsten 
Psalm. - Een enkel sober woord over 
cl.it lied van strijd en overwinning, van 
angst en geloofsberusting, moge onze 
harten ophef.fen en versterken. 

Heftig bewogen zegt de dichter van 
Psalm 83 tot God: ,,Uwe vijanden, 
Heere, maken getier, Uw haters steken 
het hoofd op, het" gaat tegen Uw volk 
en tegen Uw verborgenen (getrou
wen) ! U w volk moet van de aarde 
verdwijnen en aan Uw Naam niet meer 
worden gedacht ! De vijanden trekken 
verbonden tot een groote macht tegen 
U op ! Ze zijn zoo sterk : tien tegen 
een ; Edom voorop, en Assur in de 
achterhoede, o God zwijg niet, houd 
U niet als doof, wees niet stil ! Het 
gaat tegen U !-Uw eer staat op het 
spel; werp ze neder, al die vijanden, 
zooals Gij het eerunaal deedt in vroe
gere dagen, toen Gij Uw Naarn hebt 
verheerlijkt op de aarde ! Maak ze te 
schande, opdat zij Uw Naam zoeken ! 
Laat ze weten, dat G'ij alLeen God zijt, 
de Allerhoogste over de geheeLe aarde!" 
Voorwaar, een hartstochtelijk beroep 
op God-Zelf. 

Uw vijanden ! , 
Het is <luidelijk, dat in den Psalm 

gedacht wordt aan volkeren, die ge
tuchtigd werden, of in de toekomst 
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een jonge man binnentrad. De Overste her
kende terstond een van zij~ pasbekeerden, 
een man, die een toenemende belangstelling 
in de samenkomsten had betoond en die her
haaldelijk muziek had gekregen bij hetgeen 
gezongen werd. Hij was muzikaal en zong 
geed. 

,,U herinnert zich mij11er nog wel, Overste? 
Ik knielde gisterenavond aan de zondaars
bank neer." 

,,Ja, ik was erg blij U daar te zien." 
,,U zult nog blijder wezen wanneer U nog 

meer van mij weet." 
,,Hoe zoo?" 
,,U moet weten, Overste, dat het Leger 

des Heils Hongarije voor· een tragedie be
waard heeft." 

,,Voor een tragedie? Ik begrijp U niet. 
Verklaar U wat nader !" 

,,Dat zal ik doen. Maar dan moet ik bij 
het begin aanvangen. Mijn naam is Kertesz. 
Ik kwam naar Hongarije met een opdracht 
van de Vereeniging waarbij ik behoor, vast 
en zeker besloten het mij gegeven bevel uit 
te voeren. Eenige dagen geleden kwam ik 
echter op een avond <le Legerzaal voorbij. 
Door een openstaande deur hoorde ik zingen. 
Het waren blijde, jubelende liederen, die mijn 
belangstelling wekten. Hier (zoo dacht ik) 
zijn gelukkige menschen en ik hen zoo on
gelukkig. Ik moest naar binnen gaan. Nu, 
dat deed ik dan ook en ik genoot z66 van 
de samenkomst, dat ik keer op keer gedwon
gen werd terug te komen. U herinnert zich 
dat U mij herhaaldelijk de muziek bij vele 
liederen liet geven ? Dat was erg vriendelijk 
van U. Ik ging naar mijn woning en zong ze 
telkens weer - wonderbaar mooie liederen ! 
En giste.ren avond hoorde ik Jezus' stem en, 
zooals U weet, ga£ ik mijn hart aan God. 
En nu ben ik gelukkig - maar toch nog 
niet heelemaal !" 

,,Is er dan nog iets, dat gij doen moet ?" 
vroeg de Heilssoldaat. 

,,Ja, er is uog iets, dat ik doen moet, maar 
het is moeielijk, bitter moeielijk." 

,,Jezus zal U helpen." 
Kertesz' gelaat klaarde op. ,,Dat weet ik, 

dat weet ik ! Wees niet ongerust, ik zal den 
stap ten voile doen. Doch laat ik U verder 
verhalen ! U kent mij maar voor een klein 
stukje. Reeds heden ben ik genoodzaakt mij 

in de handen der Justitie over te leveren. 
U hebt nooit kunnen vermoeden dat ik, 
Kertesz, ee~ anarchist hen.: .... of liever : was, 
en dat jk naar Budapest · gekomen was om 
admiraal Horthy te vermoorden." 

door het oordeel zullen worden ge
troff en. Maar wat het beginsel betreft, 
het geldt ook nu van alien, die zich 
n,iet onderwerpen aan God. Wee dege
nen, die hun hand opheffen tegen God, 
of hun hart verharden tegen den Zoon 
van God. Voor Hem zal eenmaal alle 
knie zich buigen ! Alle tong zal belij
den, dat Jezus Christus Heer is ! 

Het getal Asafs-psalmen is niet 
groot. In deze liederen is een roepen 
tot God. De tijden zijn danker, maar 
er is een schuilen bij God. Wie kent 
niet het schoone woord : ,,Het is mij 
goed, nabij God te wezen" ? Er is een 
smeeken voor de getrouwen: ,,Geef 
aan het wild gedierte de ziel Uwer 
tortelduif niet over ! " De slotzang in 
de reeks is de 83ste Psalm, waarin 
de nood op het hoogst geklornmen is, 
en alles afhangt van Gods ingrijpen. 
De vijanden pochen wel, omdat ze zich 
sterk gevoelen : ,,Komt laat ons uit
roeien ! " maar zou God dit gedoogen, 
Hij, de Getrouwe? 

Van Asaf mogen we leeren, alle din
gen te zien in Gods licht, in het Heilig
dom. Van hem verder leeren, op Gods 
daden in het verleden te zien. Gods 
macht was er om te bevrijden en neder 
te werpen. Verloste Hij niet Jakobs 
zaad uit de hand van den verdrukker ? 
Wierp Hij den vervolger niet neder? 
De Schrift spreekt ons echter niet al
leen over het verleden, zij houdt ons 
66k bezig met Zijn bevrijdende macht 
in de toekomst. De macht der duister
nis zal worden beschaamd. God zal 
voor Zijn volk den Verlosser zenden, 
als het hart hun schier bezwijken zal. 
God zal op allerlei wijze Zijn Woord 
waar maken, Zijn belofte vervullen, 
Zich groot en machtig betoonen jegens 
Zijn geliefden in hun bevrijding. Van 

,,Te vermoorden ?" 
,,Ja, die opdracht had ik gekregen. Maar 

bovendien heb ik nog vele andere misda
den op mijn geweten." 

Kertesz ging zachtjes verder met zijn 
biecht. ,,Was dat gezang er niet geweest toen 
ik de straat doorging, dan zou het lot van 
den Admiraal thans beslist zijn - en 't 
mijne ook. Door Gods genade is zijn leven 
gespaard gebleven en wat mij betreft, ik 
zal met een verlicht hart mijne straf voor 
mijne overtredingen gaan ontvangen." 

Toen knielden die twee mannen neer. Die 
eene, wiens ziel z66 ver was afgedwaald ge
weest en die chef van het Leger des Heils, 
wiens hart zoo vol van deelneming was. Er 
was in dit kleine Korps een heerlijke over
winning behaald op de macht der duisternis. 
En teen zij beiden God om genade hadden 
gesmeekt voor den gewezen anarchist om 
den zwaren weg te gaan, dien zijn .geweten 
hem aanwees, aarzelde deze geen oogenblik 
om aan de Hemelsche roepstem te gehoor
zamen. 

Ongeveer twee uur later klonk de tele
foon. Of Overste Rothstein wel zoo goed 
wilde zijn op het Politiebureau te komen om 
verschillende inlichtingen te verschaffen 
over een zeer gevaarlijken misdadiger. 

Zoo ontmoetten zij elkander weer. Kertesz 
had reeds heel wat overtredingen der wet be
kend en openbaarde nu ook het gruwelijke 
plan, waarvoor hij naar Budapest was ge
komen. De autoriteiten waren stl:>m van ver
bazing over zulk. een openhartige bekentenis 
van een van de bekwaamste en gevaarlijkste 
anarchisten. Hoogst verbaasd spraken zij hun 
erkentelijkheid uit jegens den Heilsofficier, 
die, na enkele opwekkende woorden tot den 
gevangene gericht te hebben, zich verwij- · 
derde. 

De ontroering van het publiek was even 
groot als van de Justitie. Door het geheele 
land werd in extra- berichten het groote 
!Veuws bekend gemaakt : ,,Een bekend anar-

r 

den heUigen zanger kunnen we leeren, 
tot God te gaan, en te bedenken, dat 
Hij de eerste oorzaak is van alles, en 
<lat Hij, de Laatste, triomfeert. 

Asa£ somde in zijn Psalm de volken 
op, die zich tegen Gods volk opmaak
ten. Een voor een sprak hij nun namen 
uit: Edom en Ismael, Moab en Hagar, 
Gebal en Ammon, Amelek en Filistea, 
Tyrus en Assur ! Wat is er van al deze 
volkeren geworden ? 

Het profetisch gedeelte van het 
Woord Gods laat ze een voor een aan 
onzen blik voorbijgaan. Als typisch 

chist bekeerd in het Leger des Heils." ,,De 
aangewezen moordenaar van den PresideI\t 
gearresteerd." Enz. enz. 

De dag voor de gerechtszitting brak aan. 
De zaal was 1 tot berst~ns toe vol toen de 
gevangene binnen werd gebracht. De Overste 
van het Leger des Heils was opgeroepen om 
te verklaren wat hij van den gevangene wist 
v66rdat deze zichzelf l>ij de politie had aan
gegeven. De Heilsofficier werd met eerbie
dige opmerkzaamheid aangehoord ; z66 iets 
had men :r;iog nooit in de gerechtszaal bijge
woond. Maar met hoeveel belangstelling men 
ook naar hem had geluistet'd, de stilte werd 
waarl:ik dramatisch toen Kertesz het woord 
verkreeg. Hij gaf een echt Heilslegergetui
genis ! Hij vertelde hoe J ezus Christus zijn 
hart had veranderd, zoodat zijn blik op het 
leven evenals zijn gedachten en begeerten 
totaal anders geworden waren. Hij wilde hier 
openlijk dank aan God en het · Leger voor 
zijn verlossing uitspreken, tege1ijk met zijn 
diepe smart en berouw over de misdaden, 
waq.raan hij zich vroeger had schuldig ge
maakt. 

Zooals hij zel£ ook wel begreep moest het 
recht zijn loop hebben. Hoewel de rechter 
zichtbaar ontroerd was, was hij toch ver
plicht het vo=is uit te spreken : dertien 
jaren dwangarbeid. Maar 1;egelijkertijd prees 
hij den gevangene voor zijn meed om zich
zelf aan te geven en sprak hij zijn dankbaar
heid uit aan het Leger en aan den Overste 
voor de groote en gunstige verandering, die 
er door hun invloed bij dezen man had plaats 
gevonden. 

Het was zeker wel met zeer gemengde ge
voelens dat Kertesz terstond daarop door de 
poort der strafgevangenis buiten Budapest 
werd hecngebracht. Maar Gods vrede en 
blijdschap vergezelden hem en dat was zijne 
kracht. De brieven, die hij van daaruit 
schreef, vloeiden over van dankbaarheid en 
van verzekeringen, dat ook in die sombere 
gevangenis Gods genade hem niet verliet." 

De zondaarsbank - een heilige 

plaats des berouws en gebeds, 

w,aar reeds · menigeen zijn zonde 

beschreid.e en VREDE vond. 

voorbeeld noemen we in dit verband 
de hoofdstukkenreeks uit Ezechiel, 
waar we al deze volken vinden ver
nederd tot de hel toe ! Een aangrij
pende weeklacht, een doodenmarsch. 
Het einde is echter altijd weer, en dit 
moge vooral voor onze aandacht blij
ven staan, dat de N aam des Heeren 
wordt grootgeD"aah.t. 

Laat ons in deze oorlogsdagen tot 
God gaan, Zijn aangezicht zoeken, en 
vooral cl.it eene bedenken, dat Zijn 
N aam door alles he en zal word en ver-
heer lijkt ! J. T. 

BRIGADIER EN MEVR. BRANDT OP TOURNEE. 
Zooals in ons vorig nummer werd mede

gedeeld hebben de Brigadiers Brandt dade
lijk na hun terugkomst van Europeesch ver
lof een tournee gemaakt door Midden-Java 
voor het leiden van samenkomsten. Gaarne 
zouden wij een opsomming geven van alle 
bijeenkomsten, doch dat is niet doenlijk. Be'
zocht werden : Pekalongan, Semarang,,Kreng
seng en Bendosari, Ambarawa en Djokja. 

Overal werden gezegende samenkomsten 
geleid, waarvoor veel b~langstelling bestond. 
Door zijn enthousiasme weet de Brigadier de 
mensclien te bezielen en een opgewekte .,sfeer 
te scheppen, die zijn hoarders boeit en tel
kens doet terug komen. Hierdoor is er ruime 
kans tot Evangelie-prediking. Vele .zielen 
werden gedurende deze tournee voor Chris
tus gewonnen. In Krengseng en Bendosari 
knielden vier zielen neer voor Verlossing en 
18 voor heiliging. Ook in Ambarawa en 
Djokja mochten gezegende resultaten aan
schouwd warden. De onzichtbare vruchten 
zijn bij God alleen bekend. Ook werden vele 
kindersamenkomsten geleid, terwijl mevrouw 
Brandt den Gezinsbond niet vergat. 

Tot het welslagen van deze tournee heeft 
zeker niet het minst bijgedragen het vele 
huisbezoek, dat de Brigadier§ gedurende den 
dag deden met de verschillende korps-officie-

ren en pl. officieren. Reeds vroeg trokken zij 
er elken dag op uit, de stad in, soms was 
het de Chineesche wijk, op een anderen keer 
de kampong, doch overal werd het persoon
lijk contact gezocht en dikwijls zag men dan 
des avonds de bezochte families in de bij
eenkomst. Nieuwe bezoekers werden op deze 

. wijze gewonnen, afgedwaalden weer terug-
gebracht. 

Ook de militairen, de zieken en in som
mige plaatsen ook de gevangenen werden 
niet vergeten. Velen zullen nog lang naden
ken over wat de Brigadiers tot hen zeiden. 

In Semarang werd een lezing gehouden 
ovt:r den Legerarbeid in China, waar de 
Brigadiers vele jaren werkten. Deze lezing 
wa;> zeer belangwekkend. Vooral de hulp
verleening in tijden van hongersnood in de 
barre winters werd door den Brigadier ge
schilderd en ga£ een mooi beeld van den 
arbeid der naastenliefde in Gods kracht ver
richt. Onder meer vertelde de Brigadier hoe 
in November 1939, . 48.000 vluchtelingen wer
den ve.rzorgd in de groote kampen door bet 
Leger geopend. Het zou te ver voeren alles 
te memoreeren, doch wij willen volstaan met 
te zeggen, dat de zegen des Heeren op deze 
tournee rustte en de Brigadiers met vreugde 
terugzien op hun bezoek aan alle posten. 
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0 E satan heeft den mensch altijd een 
namaaksel, een caricatuur van 

Gods plannen voorgesteld en naar 
mate zulks meer op de werkelijkheid 
gelijkt, slaagt hij des te beter. Zoo heeft 
hij Gods kinderen bedrogeu : 

le. wat betreft het verheven stand
punt, dat het Christelijk leven 
moet innemen ; en 

2e. omtrent hunne verplichtingen te
genover de wereld. 

Vooreerst, zeg ik, heeft hij het Chris
telijk leven op een lager standpunt we
ten te brengen. Hij heeft aan bijna de 
geheele wereld do en gelooven, da t het 
,,o ! ellendig mensch, die ik ben" van 
Paulus er de uitdruk.king en het voor
schrift van is. Wat de overwinning van· 
de zonde, van de wereld, van het 
vleesch, van den duivel betreft, of de 
mogelijkheid van een werkelijk, le
vend, heerschend, overwinnend Chris
tendom, dat J ezus Christus Zelf in Zijn 
woord. gepredikt heeft, dat heeft hij 
hun aangetoond als een ideaal waar
naar men streven kan, maar dat onm.o
gelijk te bereiken is. 

De duivel wist zeer goed, waaraan 
het groote succes van de eerste disci
pelen was toe te schrijven, namelijk 
aan hunne volkomen toewijding, aan 
hunne zelfverloochenende liefde voor 
Christus, aan hun leven, gewijd aan 
het zieleheil van anderen en aan de 
eere Gods. Het was hun Godsdienst 
vol geestdrift hun hrandende ijver, die 
hen gewillig maakte vreemdelingen en 
gasten op aarde te zijn, in spelonken 
en holen te wonen en de vervolging 
onder alle vormen te ondergaan. 

Satan berekende zeer wel, dat, met 
zalk eene toewijtling van hunne zijde, 
zijn zaak spoedig verloren zou zijn. 
De menschelijke natuur is tegen zulk 
een overheerschenden geest niet be
stand, en waren de Christenen op <lien 
weg voortgegaan, dan zou de heerlijke 
profetie van het Oude Testament spoe
dig vervultl zijn geworden : ,,De ko
ninkrijken der wereld zouden konink
rijken van onzen God en van Zijn 
Christus geworden zijn". 

Wat te doen ? vraagde onze vijand 
zich nu af ; ik zal het onderspit moe
ten delven ; ik zal ophouden de vorst 
dezer wereld te zijn ; wat toch te doen? 
Een vast stelsel van dwaling en leu
gen maken ? Maar dat zal iedereen 
merken. 0 neen, daar is de duivel veel 
te knap voor. Hij zal zich hier en daar 
van eenige vrome lieden bedienen, die 
ongemerkt tusschen de Christenen zul
len insluipen en hun een vreemde leer 
zullen prediken en die, zooals de 
apostel zegt ,,indien het mogelijk ware, 
zelfs de uitverkorenen zullen verlei
den". Volgens .:ht plan is hij te werk 
gegaan ; en zoo heeft hij langzamer
hand het Christelijk leven tot een lager 
standpunt gebracht. God heeft het wel, 
in iederen tijd van opwek.king, wat hoo
ger doen stijgen, maar wij zijn nooit 
weder geheel teruggekeerd tot den 
eenvoud,~tot de zuiverheid, tot de alge
heele toewijding van den tijd, ons in de 
Handelingen en de Brieven beschre
ven. Telkens ook als wij dat hooger 
standpunt van vroeger meer nabij kwa
men, was er iemand die dit afkeurend 
beoordeelde en die meende, dat <lit 
soort van Christendom geheel buiten 
hereik van de menschelijke natuur is, 
en dat het den Christenen beter voegde 
stil te zijn en zich te houden aan de 
verzuchting ,,o ! ellendig mensch, die ik 
hen" tot het einde hunner dagen. Hij 
is er werkelijk in geslaagd de kerk 
in een treurigen staat te brengen, zoo
dat men zich schamen moet als men er 
aan denkt, dat ook de wereld ze hoort. 
Het verwondert mij niet, dat naden
kende, ontwikkelde""TIJ.enschen zulk een 
godsdienst verachten en verafschu, 
wen. Hij heeft reeds meer ongeloovi
gen gevormd dan alle boeken door 
ongeloovigen geschreven. 

Ja, de satan heeft juist gezien, dat 
hij allereerst de Christenen van het 
terrein van een geheele toewijding aan 
God moest afbrengen. Er was geen 
kans voor hem om ze te overwinnen, 
zoolang ze dit onverwinlijk standpunt 
niet verlaten hadden ; maar toen begon 

S T R IJ D K R E E T 

OVER\VINNEND CHRISTENDOM 
door wijlen CATHERINE BOOTH, de Legermoeder. 

hij zijn valsche leeringen te versprei
den, waarvoor Johannes in zijne brie
ven heeft gewaarschuwd ; want voor 
zijn dood heeft de oude apostel voor
zien, wat er gebeuren zou. ,,Kinder
kens", heeft hij gezegd, ,,dat niemand 
u verleide. Die de rechtvaardigheid 
doet, die is rech.hraarclig, evenals Hij 
rechtvaardig is. Die de zonde doet is 
uit den duivel, want de duivel zondigt 
van den beginne. De Zoon des men
schen is gekomen, om de werken des 
duivels te verbreken." Mage de Heer 
deze leer weder in het leven roepen ! 
Moge Hij ons terugvoeren op het hooge 
standpunt, dat wij nooit hadden moeten 
verlaten. 0 ! het is zoo treurig, dat 
de onoprechte menschen het ideaal van 
het Christelijk leven willen verlagen 
tot het standpunt van hun eigen ellen
dige ondervinding, omdat zij gevoelen, 
dat dit ideaal hen veroordeelt. Ik heb 
in mijn jeugd gezegd, en ik herhaal 
het, nu ik op rijper leeftijd gekomen 
ben: ,,Al zou dit ideaal mij tot de hel 
veroordeelen, nooit zou ik het willen 
verlagen ! " Mochten alle kinderen 
Gods zoo denken ! Laat ons toch dit 
heerlijk ideaal aan allen hekend ma
ken ! De mogelijkheid om het te berei
ken is ons aangeboden; de voorwaar-

den, waarop wij het kunnen ontvangen, 
zijn ons aangetoond ; wij kunnen het 
ons toeeigenen, als wij willen, maar 
als wij niet willen, laat ons ten minste 
uit liefde voor onze kinderen en voor 
geslachten, die ons zullen volgen, het 
ideaal niet verlagen tot onze kleine, 
nietige ondervinding. 

Laat ous het hoog opheffeu ! 

Dat is het roiddel, om de wereld er 
naar te doen opzien. Laten wij der 
wereld een werkelijken, levenden, 
overwinnenden Godsdienst doen zien, 
den Godsdienst van zelfopoffering, van 
onvermoeiden arbeid, en zij zal getrof
fen worden. Iedere andere godsdienst 
wordt veracht en wekt tegenzin. In de 
tweede plaats zeide ik, dat de duivel 
hen, die het Christelijk ideaal niet tot 
hun eigen standpunt hebhen wilien 
verlagen, toch ook hedrogen heeft 
omtrent hunne verplichtingen met be
trekking tot de wereld. Tu: heh in den 
laatsten tijd het Nieuwe Testament 
doorzocht voornamelijk met het doel, 
om meer licht te ontvangen omtrent den 
moedigen geest, die de eerste Chris
tenen bezielde en ik kan zeggen, dat 
stroomen lichts zich voor mij over dit 
bijzonder onderwerp verspreid hebben. 

Een gedeelte Vfill de deelnemers aan den Jongeli~dendag te Semarang, 
waarover in een vorig num.mer reeds bet rapport verscheen. Er waren er 

te velen om allen op de foto te 1.llllllen ! 

VAN HIER EN DAAR 
SOERABAJA I. 

Een opclrachtsdienst onder leiding van 
Majoor Kyle. 

Op Zondag 8 September werd de kleine 
Jacob, zoon van de Kapiteins De Bree opge
dragen aan God en het Leger des Hails. Deze 
plechtigheid stond onder leiding van Majoor 
Kyle; ,er was groote belangstelling, d~ zaal 
was vol en telkens moesten meerdere stoelen 
en ten slotte banken warden aangedragen. 

De bijeenkomst stond in het teeken van 
,,danken", wat zeker in het hart der ouders 
diepen weerklank vond. Mevr. Majoor 
Uylings, die met haar man als gast tegen
woordig was, bracht de aanwezigen in haar 
gebed voor den troon der genade. Alvorens 
tot de opdracht over te gaan bepaalde 
Majoor Kyle allen bij den zegenenden Rei
land, Die de kinderen liefhad als geen antler. 
Het was een teer moment, toen de Majoor 
den kleinen Jacob in haar armen nam en 
aan God opdroeg. De kleine jongen, die lang 
niet tevreden was geweest ,,stil" te moeten 
zijn, lag nu rustig met groote verwond~rde 
oogen te kijken. Deze reine, schuldelooze 
oogen hadden ems wat te zeggen, terwijl de 
Legervlag symbolisch boven de kleine groep 
op het platform was ontplooid. 

De ouders kregen gelegenheid tot spreken 
en het was ,,dank aan God", die hun dit 

spreken niet moeilijk maakte. Het bijbel
woord daarna door de Majoor gebracht, was 
een verkwikking voor de ziel en versterkt 
en bemoedigd gingen .wij huiswaarts. 

W. A. P. 

AMBOINA. 

Jeugddemonstratie. 

Wij kunnen melding maken van een ge
slaagde demonstratie van de Ambonsche 
jeugd. De generale repetitie, waarbij de jeugd 
zelf vrijen toegang had, werd reeds bijge
woond door een 300-tal kinderen. Op Don
derdag 22 Augustus vond de uitvoering 
plaats. Reeds een uur tevoren waren velen 
aanwezig teneinde zich een zitplaats te ver
zekeren. 't W erd tjokvol, tot in de venster
kozijnen zaten de toeschouwers. Mooie num
mers werden gegeven. Vooral de Toorts
dragers vielen op. Ze stonden naast hun 
vlag en zongen hun I. T. B.-lied, dat niet 
naliet diepen indruk te maken. Ook wat ze 
te zien ga ven van hun vaardigheid wekte 
aller belangstelling. De ,,Wonderdokter" zoo
wel als de kleuters kregen warm applaus. 
Tot slot vertol.kten de meisjes van de bijbel
klas ,,de vijf wijze en dwaze maagden" onder 
leiding van zuster Thenu. Groote zegen werd 
hierdoor verspreid. Het was een avond vol 
vreugde en zegen, en een aarunoediging om 
voort te strijden onder het motto : ,,Zielen 
voor God". 

A.J.C. 
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Zoo geschiedt het altijd. Als God ons 
ziet zuchten naar licht, dan schenkt 
Hij het ons, maar op een voorwaarde : 
dat wij werkelijk besloten zijn het licht 
te volgen. Men denkt zoo dikwijls, dat 
men het een of antler niet zien of niet 
hegrijpen kan, maar dat komt omdat 
men het niet zien wil. Ieder, die gereed 
is om te gehoorzamen, ontvangt altijd 
al het licht, dat hij noodig heeft. 

Het komt mij voor, dat wij ons in de 
meeste gevallen een z~eF verkeerd 
denkbeeld vormen van den vurigen en 
aanvallenden geest, die de eerste apos
telen hezielde. De duivel heeft de 
Christenen een soort van gehand
schoenden godsdienst doen aannemen, 
een bedekte, vleiende vvijze om het 
Evangelie bekend te maken. ,,Doe mij 
het genoegen dit traktaatje of dit boek 

· te lezen, wilt gij ?" ,,Komt gij dezen 
gevierden prediker ook niet eens hoo
ren ? Zijn welsprekendheid zal u boeien 
buiten allen godsdienst om." Met deze 
schroomvallige taal spreekt men over 
de waarheid, en over het heil hunner 
zielen tot de onbekeerden. Zulks schijnt 
rnij toe geheel verschillend te zijn van 
den geest der eerste geloovigen : ,,Gaat 
henen en predikt het Evangelie allen 
kreaturen" en verder ,,tot wie Ik u 
zende". 

Geeft i.l nu eens rekenschap van al 
wat er in dit bevel is opgesloten. Den 
geheelen omvang heeft men er nog 
nooit van hegrepen. Ons Reddings- , 
leger heeft het misschien beter dan 
iemand anders gevat. Zoudt gij det?-ken, 
dat het zeggen wil : ,,Gaat henen en 
bouwt kerken en noodigt de lieden uit 
naar binnen te gaan, en als zij niet wil
len, laat hen dan met rust?" Neen, 
maar: 

,,Gaat henen !" 
Indien gij uwen dienaar zekeren ar

beid opdraagt, indien gij hem zegt : 
,,Ga dat werk voor rnij doen'', clan weet 
gij wat dat zeggen wil, gij weet, dat hij 
verschillende kantoren of banken 
moet hezoeken, dat hij allerlei men
schen moet gaan spreken, dat hij zich 
zeer veel moeite en vermoeienis' zal 
moeten getroosteµ, maar gij hebt met 
dat alles niets te maken, want hij is 
uw dienaar, dien gij voor dezen bepaal
den dienst hebt aangenomen en gij heht 
niet anders te doen dan hem eenvoudig 
te bevelen: ,,Ga dat doen". 

Wat -zoudt gij wel van hein denken, 
indien hij het in zijn hoofd kreeg een 
kantoorlokaal te huren en eenvoudig 
.aan uwe clienten een circulaire te zen
den, om ze te verzoeken hem daar te 
komen spreken, ten einde hun uwe 
zaak mede te deelen. ,,Maar dat zou 
bespottelijk e:ijn", roept gij uit. Welnu, 
maakt uw geest nu eens los van alle 
overlevering van vastgestelde, aange
nomen hegrippen en vraagt u af, wat 
de heteekenis van het woord ,,Gaat" 
is. ,,Naar wie ?" ,,Naar alle kreaturen." 
,,Waar moet ik die zoeken ?" 

,,Waar zij te vindeu zijn." 
,,Alle kreaturen", dat is de geheele 

omvang uwer zending. Zoekt ze, spoort 
ze op, waar gij ze maar kunt vinden. 
,,Alle schepselen" : overal waar gij 
maar een wezen vindt, met een rede· 
lijke ziel begaafd, moet gij u hij hem 
voegen en hem het Evangelie verkon
digen." 

OENGARAN. 

Een Padvindersfeest. 

Na onze installatie mochten wij voor het 
eerst Adjudante Brouwer in ons midden heb
ben voor een parade. Het was fijn ! We heb
ben ons peste beentje v66r gezet. Aller
eerst was er vlaggen-parade en inspectie. 
Daarna een Knoopen- en Kimspel. De Adju
dante leidde zelf een spel met stokken, waar
aan allen enthousiast meededen, zoodat het 
,,vuur" erin was, nog voordat het kampvuur 
was aangestoken. Bij een kampvuur hoort 
zingen en dit kan iedere Padvinder, ook 
onder moeilijke omstandigheden. Dus ge
zongen hebben we, dat het een lust was ! 
De Adjudante besloot met een bijbel-ver
haal, waarna de schakel van trouw werd ge
vormd. Trouw willen wij blijven aan onze 
P. V.-belofte ! God helpe ons ! Wij danken 
de Adjudante voor haar bezoek, het was 
fijn I Leidster. 



De Chef-Secretaris en Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel KASIJAN. 

Ook hier werd een kort bezoek gebracht, 
waarbij toch nog gelegenheid gevonden werd 
voor het leiden van een samenkomst met de 
verpleegden, wel een bewijs, hoe het hart 
der Kolonels -geheel vervuld was van liefde 
tot al degenen, die door God op hun weg 
gebracht werden. 

nemen afscheid van Ned ... Jndie. 
Na bijna zes en een half jaar in Ned.-Indie 

te hebben gearbeid, zullen, wanneer deze 
Strijdkreet in handen der lezers komt, Lt.
Kolonel en mevr. Ridsdel ons mooie Insu
linde reeds verlaten hebben en op weg zijn 
naar Zuid-Afrika. In zijn functie als Chef
Secretaris heeft de Kolonel voortdurend con .. 
tact gehad met alle makkers en posten, ter
wijl ook mevr. Ridsdel als Terr. Gezinsbond
Secretaresse overal bekend was. Geen won
der dus, dat voor de vaarwelsamenkomsten in 
de verschillende centra groote belangstelling 
was. 

MAGELANG. 

Hier vond het afscheid plaats op Donderdag . 
22 Augustus in de groote hal van het Divisie
Hoofdkwartier onder leiding van Brigadier 
Loois. Als eeregasten waren tegenwoordig 
resident Burgerhoudt, de burgemeester en 
mevr. Van Lissa Nessel en de regent met 
zijn echtgenoote. Het militaire muziekkorps 
van Magelang, onder bekwame leiding van 
den heer Wilson, speekle het Wilhelmus en 
het Engelsche volkslied, terwijl de hoofd
personen van den avond binnentraden. Spre
kers voor dien avond waren de burgemeester 
van Magelang, Brigadier Loois, Majoor Ny
heim en Envoy Liem, die alien woorden van 
waardeering en dank richtten tot de Kolonels. 
Envoy Liem overhandigde een prachtig 
bouquet evenals de echtgenoote van den 
Regent. 

Mevrouw Ridsdel, die daarna het woord 
nam, sprak natuurlijk - hoe kan het anders! 
- over den Gezinsbond, welke onder haar 
bekwame leiding tot zulk een mool werk 
is uitgegroeid. De Kolonel memoreerde den 
belangrijken groei van ons Leger in de laatste 
jaren, waaraan hij met vreugde mocht deel
nemen. Eenige sprekende cijfers illustreerden . 
den vooruitgang op duidelijke wijze. Met een 
zegenbede voor de verdere loopbaan en toe
komst van de Kolonels werd <lit samenzijn 
geslcten. T. i. L. 

SOERABAJA. 

V oor de Europeesche makkers had het 
afscheid plaats op ZondaWuorgen 2 Septem
ber. Dat de Kolonels gezien waren in korps 
I, bleek zeker wel uit de groote opkomst 
voor dezen laatsten Zondag te zamen. De 
leiding berustte bij Adjudant Palstra, die de 
Kolonels inleidde bij de aanwezigen. Majoor 
Tichelaar, de beheerder der leprakolonie, 
sprak een hart-elijk woord van waardeering 
tot de Kolonels. Namens korps III sprak de 
secretaris van die afdeeling en dankte voor 
den zegen, het voorbeeld en de bezieling, 
die uitging van beider leven. Hij sprak tot 
slot het vertrouwen uit, dat God ook zeker 
in de toekomst genoeg voor hen zou zijn. 
Ook de K.S.M. van Soerabaja I, br. Watti
mena, sprak de Kolonels toe en dankte voor 
de bemoediging, die zij immer tot de makkers 
gebracht hadden bij hun bezoek aan Soera
baja. 

Daarna hadden wij het voorrecht nogeens 
naar mevrouw Ridsdel te luisteren. Hoe weet 
zij altijd de hoorders te winnen door haar 
woord van hart tot hart ! Ook nu was het 
een boodschap van bemoediging, zoo noodig 
in deze donkere tijden, een boodschap tot 
., voorttrekken''. Een onvergetelijke indruk 
werd gemaakt .. De Kolonel bracht voor het 
laatst nog eens het Bijbelwoord. Zijn onder
werp ,,de zegenende handen van Christus" 
bracht grooten zegen. Het zangkoor zong het 
mooie lied : ,tEr is op deez' aarde een Hand, 
Die mij leidt" en toen werd deze gezegende 
bijeenkomst door Adjud~mt Palstra met dank-
gebed gesloten. Je Ce Be. 

Voor de Maleisch sprekende makkers had 
het vaarwel plaats in de mooie zaal op Kali
anjar des avonds om 7 uur. De korpsen II, 
IV en V waren hier vereenigd. Ook nu 
berustte de leiding bij Adjudant Palstra, die 
aan het begin van=de samenkomst een en 
antler vertelde over den arbeid door de 
Kolonels verricht gedurende hun verblijf ·in 
Ned.-Indie. De zangkoren -van het ,,William 
Booth" -ziekenhuis en korps II zongen een 
vaarwellied. Daarop richtte Majoor Kyle na
mens de officieren in Soerabaja werkzaam 
een woord van afscheid tot de Kolonels. 

Met een warm applaus werd mevrouw 
Ridsdel begroet, toen zij naar . voren trad. 
Zij memoreerde het vele contact, dat zij had 
gehad met de zusters van den Gezinsbond. 

,,Nooit zal ik de mocie samenkomsten ver
geten, die ik 'hier gehad heb", zeide mevrouw 
o.m. Daarna verzocht mevrouw nogeens het 
Maleische koor te zingen: ,,Bagi saja", dat 
zij als herinnering wilde meenemen. Na sa
menzangkregenKapitein.Boschma en K. S.M. 
Yon Kin een gelegenheid hun gevoele:ns 
te uiten. Beiden wenschten den Kolonels 
God's rijksten zegen toe op den verderen 
levensweg. 

De Kolonel deed in zijn toespraak een 
terugblik en vertelde van de vele. overwin
ningen, nog in de oude zaal behaald, doch 
ook de vooruitgang in het nieuwe gebouw 
werd met vreugde herdacht. De Kolonel sprak 
over de velen, die hij had zien neerknielen 
2an de zondaarsbank. Een treffend woord uit 
Jesaja diende den Kolonel tot richtsnoer voor 
zijn laatste toespraak; ,,Wend u tot Mij en 
word behouden !" was de boodschap. Vier 
zielen knielden neer aan den ·voet van het 
kruis. Kolonels, Soerabaja zal u niet verge
ten. Onze makkers wenschen U Gods zegen, 
veilige reis en 'hehouden aankomst ! 

Toea Zero Sigi. 

SEMARANG. 

Op 12 September had hier de afscheidssa
menkomst plaats in korps I. De zaal was 
geheel bezet. Op het platform -stonden eenige 
makkers opgesteld met de Nederlandsche,
Ehgelsc'he, Chineesche en natuurlijk ook onze 
Legervlag. Hierna traden achtereenvolgens 
enkele meisjes in verschillende nationale 
costuums· naar voren, die de Kolonels toe
spraken in hun eigen taal als symbool van 
internationale eenheid. Daarop begon de bij
eenkomst onder leiding van Brigadier Loois. 

Als eerste spreker trad Envoy Oey naar 
voren. Deze memoreerde, hoe hij jaren gele
den van de duisternis tot het licht was over
gegaan en sindsdien als heilssoldaat prettig 
onder den Kolonel had gearbeid, doelend op 
het Legerwerk te Krengseng. 

De Majoors Jennerstrom en Wikdal, die 
hierna het woord voerden hadden beiden 
ernzelfde gedachte, n.l . dat voor het kind 
Gods, dat trouw blijft aan Hem er altijd een 

t\~h Hi£~R ijf;~ 
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Ct;chl .. Locomotief '. 
Bet vaarwel van den Chef-secretaris en mevr. Lt. Kofonel Ridsdel aan Semarang. 

Den volgenden morgen werd .afscheid ge
nomen van de leprozen-kolonie. In de bij
eenkomst, welke onder leiding stond van 
Majoor Tichelaar, werden de Kolonels toe
gesproken door een der oudste patenten, S. M. 
Dirdj-0 en den secretaris Augustinus, die na
mens de patienten en heilssoldaten de Kolo
nels Gods zegen toewenschten. 

MALANG. 
Ondanks het feit, dat door de verduiste

ringsproeven de afscheidssamenkomst in dit 
korps op een ongewonen tijd moest worden 
gehouden, was een verrassend groote schare 
opgekomen om afscheid van de Kolonels te 
nemen. In een besloten bijeenkomst hadden 
de zusters van den Gezinsbond dit reeds ge
daan op haar eigen hartelijke wijze van mevr. 
Ridsdel, die veel voor deze afdeeling deed in 
de voorbije jaren. In de officieele vaarwel
samenkomsten waren o.m. tegenwoordig 
mevr. Hoogewind, echtgenoote van den resi
dent van Malang, de ass.-resident t.b. F. Velt
huizen Weil, namens den resident, terwijl ook 
mevr. Lisnet, echtgenoote van den ass.-resi
dent van Malang aanwezig was. 

Adjudant Palstra leidde voor de laatste 
maal de Kolonels in bij de Malangsche Leger
vrienden en sprak hun dank uit voor al wat 
de Ehef-Secretaris en mevr. Ridsdel voor het 
korps gedaan hadden. Hij legde den nadruk 
op het lichtend spoor, dat de Kolonels achter
lieten. Terwijl aan mevr. Ridsdel bloeµien 
werden aangeboden zong het zangkoor een 
toepasselijk lied. Adjudant van Kralingen,. be
heerder van het mil. tehuis, vertolkte de ge
voelens van de tehuis-bezoekers en deed in 
warme bewoordingen uitkomen, wat de Ko
lonels voor ,,de jongens" geweest waren. 

Nogeens mochten wij toen luisteren naar 
mevr. Ridsdel wier woord ons zoo dikwijls 
gezegend had. Ook nu was haar ~oodschap 
een bemoediging, doch tegelijkertijd een op
roep om dicht bij den Heer te iblijven. De 
Kolonel memoreerde in zijn laatste toespraak 
den zegen van de bijna afgesloten levens
periode in Ned.-Indie en sprak zijn vertrou
wen uit in Gods hulp voor de toekomst. Tot 
slot werd den scheidenden Kolonels het 
Leger-vaarwellied toegezongen. 

C.H. R. 

weerzien is. Deze blijde zekerheid is Gods 
gave aan Zijn volk. Woorden van waard~e
ring werden hieraan toegevoegd. 

Natuurlijk waren de Kolonels de meest 
verlangde sprekers. Beiden getuigden van 
tlen aangenamen tijd in Indie doorgebracht. 
Er was dank aan God in hun hru:t voor den 
tijd, <lien zij hier hadden mogen doorbrengen. 
De toespraken werden dcor zang en muziek 
afgewisseld, terwijl tot slot het Leger des 
Heils-vaarwellied gezongen werd. Wij geloo
ven, <lat de Kolonels in de toekomst met 
dankbaarheid aan dezen avond zullen terug
denken. Een woord van hartelijken dank aan 
alle medewerkers van dezen avond ! 

Toea i Lodo. 

BANDOENG. 

Onder leiding van Kolonel Beekhuis. 
Het vaarwel van de Kolonels viel hier 

te zamen met het Congres, zoodat vele ofH
cieren van buitenaf gelegenheid hadden 
tegenwoordig te zijn. Gezien de verduiste
ringsproeven ter plaatse, had in beide 
korpsen het afscheid op Zondag plaats, wat 
echter een zekere wijding legde over de 
bijeenkomsten, passend b~i de tijdsomstandig
heden, waaronder de Chef-Secretaris en 
mevr. Ridsdel de reis naar Europa aanvaar
den. 

In lrorps Il des morgens was een ~ aantal 
officieren mede tegenwoordig o.m. Brigadier 
Loois, de Majoors Kyle, Cardinaal, Ramaker 
en Uylings, en Kapitein Geus, die wij noe
men, aa!lgezien zij een werkzaam aandeel in 
de bijeenkomst hadden. Ook mevr. Adjudant 
Duvekot had een taak en wel om als P.O. 
van het korps mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel 
toe te spreken, namens de zusters van den 
Gezinsbond, wat zij op hartelijke wijze deed, 
daarbij namens de vele aanwezige Chineesche 
makkers dank en· waardeering uitsprekend 
voor alles, wat mevrouw Ridsdel deed vcor 
deze afdeeling van het korps. 

Aan de hand van een bijbelgedeelte sprak 
Brigadier Loois de Kolonels toe, er nogeens 
den nadruk op leggend, dat God alles weet, 
alles kan en bovenal Zijn kinderen veilig 
geleid op den levensweg. Het was een warm 
en bemoedigend woord, wat de scheidende 
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VAARWE. 

W aarde Makkers en V rien< 
Het is niet mogelijk vc 

T erritorie voor het laatst te 
staat om allen officieren en Leg 
te schrij ven, daarom will en " 
u allen een afscheidsgroet z 
de reis naar Europa aanvaarc 

God heeft ons op won 
ons verblijf in uw midden . .N 
lettend den voortgang van onze 
een half jaar, dat wij bier wa: 
gend te zien dat het -werk zich 

Er zijn vele gelukkige 
dagen zijn ons niet bespaard 
ons pad gekruist. W anneer 
overwinningen stellen tegeno' 
tegenover de drceve tijden, 
balans overslaat naar de go( 
meerder clan de donkere en i 
ningen waren clan nederlage 
niet anders clan God prijze. 
op nuttige jaren, doorgebrach 
in dezen schoonen archipel. 

Wij willen deze gelegenl 
Kommandant en mevrouw Be 
schap gedurende ons zijn hier 
zijde aan zijde te mogen arbe 
bidden, dat God hen bij voo 
in de dagen die komen. 

Officieren van alle ranger~, 
het verrichten van de u door 
zegen des Heeren op u rusten ' 
en volgelingen, zoowel als Ge 
het allerbeste, moge God u het 
in het winnen van anderen voo 

We brengen u den Leg erg 
hier op aarde, of anders voor de: 
en zegene Nederlandsch-Indie ! 

Uwe u t< 

_Kolonels meekregen. Sergeant Liem van het 
korps sprak namens alle heilssoldaten van 
Bandoeng II, waarna Majoor Cardinaal den 
mooien solo zong: ,,Voor mij, o Heer, zijt 
Gij genoeg !" Heerlijke xerzekerdheid ! 

Het woordvan den Chef-Secretaris en mevr. 
Ridsdel zelf was als altijd een bemoediging 
en aansporing om getrouw voort te gaan in 
den strijd voor God en zielen. Natuurlijk 
was er een danktoon en wellicht met meer 
klem dan anders nog werd de boodschap 
gebracht, zoodat ze ingegrift werd in het 
hart. Het Chineesche korps zal de Kolonels 
niet vergeten ! 

Mevrotiw Ridsdel noemde des avonds het 
vaarwel in korps I ,,overweldigend" en 
inderdaad was het een mooie avond, -vol 
warmte, hartelijklheid en daarbij rijke Evan
gelie-prediking, kameraadschap en w:µ-e 
vreugde, die zijn oorsprong vond in het 
volgen van den weg Gods tot nu toe van 
zoovele kinderen Gods, die te zamen waren, 
en die niet anders kon dan zich uiten in een 
bezield gezang. 

Alvorens de <bijeenkomst aanving werd ter 
eere van de Kolonels een proloog gegeven, 
die symbolisch de beteekenis van de geliefde 
Legervlag uitbeeldde en door de kinderen van 
het Kinderhuis keurig werd uitgevoerd in 
zang, muziek en tableau. Beide, de Engelsche 
en N eder landsche v lag waren mede in d; 

stuk vertegenwoordigd. Met bijzondere syrr 
pathie werd alles ontvangen en het br1 
alle stijfheid en onwennigheid, die anders 1 
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lODSCHAP 

ns om alle posten van het 
•eken, en evenmin zijn wij in 
~nden in Ned.-Indie persoonlijk 
or middel van de Strijdkreet 

v66r wij ons inschepen en 

le wijze gezegend gedurende 
jk hebben WiJ steeds nauw

id gadegeslagen in de zes en 
mgesteld, en het is bemoedi
le richtingen ontplooid heeft. 
. geweest, doch ook donkere 
ven en teleurstellingen hebben 
:hter de balans opmaken, de 
nederlagen, de goede dagen 

l wij tot de slotsom, dat de 
ie. De zonnige dagen waren 
of, dat er ook meer overwin
es overdenkende, kunnen wij 
r Zijn goedheid en terugzien 
len dienst van onzen Meester 

1angrijpen om den Territoriaal 
3 te danken voor hun vriend
, is ons een voorrecht geweest 
onder hun leiderschap, en we 
·ing moge zegerten en sterken 

ve groeten u, gaat voort met 
d opgelegde taak en moge de 
1?laatselijke officieren, soldaten 
;sbond-leden wij wenschen u 
dangen van uw hart schenken 
~ijn koninkrijk. 
t, vaarwel en tot wederziens, 
.:oon van God ! God behoede 

enegen 
S. Ridsdel 
~. Ridsdel-van Oene 

Lt. Kolonels 

aanwezigheid van ,,autoriteiten' onwille
urig gevoeld wor<lt. O.m. merkten wij op 
. J. W. de Stoppelaar, ass. res. t.b. namens 

m resident van Priangan; Mr. M. D. de 
>nge, gemeente-Secretaris ns. den burge
eester ; professor Dr. W. Boomstra, profes
~r Ir. J. W. F. C. Proper, den heer B. 
luimers, hoofd-redacteur van het A.I.D. met 
evr. dr. Sluimers en nog vele vooraanstaan
~ Bandcengsche ingezetenen. 
Het samenzijn stond onder leiding van 
9lonel Beekhuis, bijgestaan door Lt. Kolo
'1 en mevr. Lebbink en alle Congressisten. 
it werd het Stichterslied met bezieling 
ongen ! Het was alsof de geest van den 
~hter dezen ganschen avond onder ons 
: en qat was ook zoo, want het was de 
st Gods en Die werd gevoeld. Mevrouw 
'<liuis, Adjudante van Lith en Majoor 
aker kregen gelegenheid, ieder op eigen 
~ den scheidenden Kolonels een woord 
te spreken, waarvan de geest : waar
ing, kameraadscihap en dank was, zij 
in verschillende bewoordingen. Zang van 
:.- en Gezinsbond-zangkoor wissel<len het 
rokene af, waarna de Kolonels zelf nog-
een kans hadden hun gevoelens te uiten 
rat zij deden, diep onder den indruk 
iet oogenblik en het vele, wat de avond 
~eboden. Tot slot was het woord aan 
fen. Kornmandant, die in welgekozen 

.• gen zijn dank uilsprak aan de Kolonels 
•r wai zij deden in Gods ·dienst voor Ned.

vervolg pag. 8. 
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0 P 4 October 1890, dus nu een halve 
eeuw geleden, werd Catherine Booth, 

de echtgenoote van den Stichter van het 
Leger des Heils, tot ,,heerlijkheid bevorderd". 

De Legermoeder-Catherine Booth 

Het kan moeilijk naar waarde geschat wor
den, hoeveel onze organisatie aan haar ver
schuldigd is, maar het komt wel het duide
lijkst uit in den titel, die haar in de Leger
kringen is gegeven, n.l. ,,DE LEGERMOE
DER", en waarmede zij allerwegen in ge
dachten gehouden en· geeerd wordt. 

Toen Pater Ignatius vernam, dat mevrouw 
Booth was heengegaan, zeide hij: ,,Wat een 
prachtige vrouw was zij, inderdaad een moe
der in Israel, een moeder van helden". 

Er zijn maar weinig vrouwen, welke zulk 
een grooten invloed gehad hebben als Cathe
rine Booth. W. T. Stead, een zeer bekend 
Engelsch publicist, zeide: ,,On<ler alle theo
logen van dezen tijd., die het stempel van 
hun leven en gedaehten op Engeland heb
ben gezet, valt mevrouw Booth het meest op. 
Zij is een afzonderlijk type en zal voor altijd 
beschouwd worden als een ,,geweldige" in 
godsdienstige gedachten en geloof." 

* * * 
Als kind was Catherine Mumford een 

zwak meisje, zoodat zij enkele jaren een inva
lide was, gebonden aan haar rustbank. Deze 
tijd werd echter nuttig gebrnikt, want v66r
dat zij 12 jaar oud was, had zij den bijbel 
achtmaal doorgelezen van Genesis tot Open
baring, alsmede verschillende boeken over 
theologie, kerkelijke geschiedenis en prac
tischen godsdienst. Reeds in haar jeugd werd 
dus het fundament gelegd, dat haar zulk een 
diep inzicht gaf in het heilsplan Gods en de 
nooden der menschheid en dat haar maakte 
tot die machtige predikster van heiligheid en 
gerechtigheid. Al heel spoe<lig ontwikkelde 
zich in haar den scherpen zin voor critiek, 
die alles wat niet waarachtig en goed was 
verwierp. 

Het was de hartstochtelijke oprechthei<l en 
ernst van William Booth, die haar aantrok
ken, toen zij hem voor de eerste maal hoorde 
prediken. Harold Begbie, die biograaf van 
Williani Booth, doet ons in zijn boek een 
blik slaan in een aantal van d~e merkwaardige 
minnebrieven, die gewisseld werden tusschen 
zijn held en Catherine Mumford en uit deze 
ibrieven spreekt zeer sterk haar zorgzame, 
moederlijke aard. ,,De lezer", zegt iBegbie, 
,,ontdekt een sterke en bekwame persoonlijk
heid, benevens forschheid van gedachten en 
diepen geestelijken zin in <leze brieven. Van 
het begin af aan, heeft Catherine Mumford, 
William Booth erkend als een man met een 
bestemming, -een man van buitengewone 
kracht en van een weergaloos enthousiasme." 
,,Men. ziet" - zegt hij eveneens sprekend over 
deze brieven, ,,dat reine, liefelijke, mystieke 

ligt op het voorhoofd van een vrouw en nieuw 
leven wordt geboren. De genoemde schrijver 
Stead, die een groot bewonderaar was van , 
haar, zegt: ,,Zij was een moderne vrouw in 
vele dingen, maar ik vraag mij af, of er ooit 
een vrouw uit een vrouw geboren werd, die 
met zulk een afkeer en weerzin, den tegen
zin van het moederschap van sommige deca
dente vrouwen, beschouwde als zij." -

William en Catherine Booth werden, om 
zoo te. zeggen, ,,Evangelische zigeuners" trek
kend door een gr-0ot deel van Engeland om 
opwek.kingssamenkomsten te houden. Binnen 
12 jaar werden hun 8 kinderen geboren en 
wel in 6 verschillende plaatsen, n.l. Halifax, 
Brighthouse, Gateshead, St. Ives, Leeds en 
Londen. 

SOLDAAT - HUISMOEDER 
PREDIKSTER. 

Het openbare leven eischte veel van 
Catherine Booth. Gedurende een jaar, toen 
zij nog kleine kinderen had, 1bezocht zij 95 
groote en kleine steden om groote opwek
kingssamenkomsten te leiden. Zij was een 
machtig predikster. Zij werkte om de waar
heid in de harten harer hoorders te doen 
doordringen en dat is de reden, dat haar 
toespraken zoo gezegend waren. Eens zeide 
ze tot haar officieren : ,,God maakte u ver
antwoordelijk, niet om de waarheid voor te 
dragen, maar om ze te doen indringen -
ingang te doen vinden in de gewetens als 
een gloeiend ijzer of als een werpspies, 
rechtstreeks van Zijn troon ; en Hij heeft u 
ook de kracht geschonken om het te doen ; 
en als ge het niet doet, zal er blood kleven 

De deelnemers aan den Jongeliedendag te Soerabaia. 
Zie bet verslag op pag. 6. 

.karakter zijn invloed uitoefenen op <lat andere 
karakter van hem, die in staat is groote din
gen te doen, maar ook vatbaar is voor mis
lukking en ondergang." 

Men heeft van die twee gezegd, dat 
Catherine Mumford ,,de menschelijke vuur
kolom was van William Booth en dat zijn 
twijfel wegzonk in de zekerheid van haar 
geloof'. Inderdaad had zij een machtigen 
invloed op haar man. 

Achtmaal daalde Catherine Booth af naar 
de vallei des doods, waar eeuwigheidsdauw 

aan uw gewaad". Commissioner Mildred Duff 
zegt in een beknopte levensbeschrijving : 
,,Hoe kan ik u eenige van «e won<lervolle 
gevolgen harer prediking doen zien ? Zij 
trok heen en weer door het land als een 
vlam vuurs, de grootste gebouwen stroomden 
tot stik'kens toe vol om haar hooren en heer
lij ke gevallen van bekeering en heiliging wa
ren alom gevolg van haar woorden. Een da
me, die sommige harer samenkomsten voor 
vrouwen te Lye, bij Birmingham, hezocht, 
vertelt ons: ,,De vrouwen lieten haar werk 

staan en kwamen. in allerlei zonderlinge 
;ideeding naar de 1bijeenkomsten, sommigen 
met' hoeden, anderen met een doek over het 
hoofd, nog anderen met kleine kinderen op 
den arm. Met verlangende vragende a·ange
zichten namen allen haar plaats in en luis
terden naar de heerlijke woorden, die over 
haar lippen kwamen. 

Onze Legermoeder was even beslist en 
onbevreesd tegenover de rijken, toen die in 
later jaren samenstroomden om haar te hoo
ren. Voor allen had zij maar een boodschap 
en een Evangelie." 

Gezien haar drukke openbare leven is het 
zoo me1'kwaardig, dat haar zoon Bramwell in 
een zijner boeken zeide: ,,Trots al deze werk
zaamheden in het openbaar, ging toch rum
mer de huishoudster verloren in de soldate. 
Haar sympathie voor de huiselijke dingen 
werd nooit verdrongen door het platform. Zij 
had geleerd om in de eenvoudige bezigheden 
in de keuken, in het ve+zorgen van haar 
kinderen en in het verplegen van haar zieke 
huisgenooten, altijd Gods eer te zoeken en 
zij zag dat we1•k als van eeuwige waarde te 
zijn". Met eenigen trots gaat hij verder: ,,Zij 
maakte zelf onze kleeren, knipte en naaide 
2le, tot wij den leeftijd van 10 of 12 jaar 
bereikt hadden ; nooit heeft zij haar kinde
ren verwend en toch was zij geen strenge 
onverbiddelijke tuchtmeesteres, maar wel 
eischte zij strikte gehoorzaamheid, dat was 
de hoeksteen van het igezinsleven der familie 
Booth". · 

Zij beschermde haar kinderen tegen allen 
omgang met anderen en invloeden, die de 
belangen van het konin:krijk 'Gods hadden 
kunnen schaden en door haar gebed, voor
beeld en vermaning, deed zij haar uiterste 
best om de voetstappen van haw: kinderen 
te leiden in den weg van dienstbaarheid voor 
God en de menschheid. Uit een brief aan 
een van haar zoons nemen wij het volgende 
over : ,,Misschien zal van u gevraagd wor
den om op te komen en te strijden voor den 
Heer. Ge zult toch in geen geval uw eerst
geboorterecht verkoopen? De Heer helpe u. 
Klem u vast aan Davids God. Het hoofd op
geheven, de schouders achterwaarts en dan 
vooruit !" En op een anderen keer : ,,Dit is 
wat de wereld noodig heeft : mannen, die 
maar een doel hebben - om menschen tot 
bekeer.ing te brengen. Er zijn er genoeg, met 
slechts een doel n.l. om geld te verdienen. 
Zij maken er geen geheim van, zij bezitten 
den geest der wereld. Wij hebben mannen 
noodig, die het er op gezet hebben om zielen 
te redden, die zich_ niet schamen om <lat 
iedereen te la ten weten ...:._ mannen met een 
Christus-gelijkvormigen geest". 

ALS LEGERMOEDER. 

Toch in een nog <lieperen en groot~ren zin 
was Catherine Booth de Legermoeder. Stead · 
noemde haar ,,de heilige stichteres van het 
Leger des Heils" en Dr. P.A. Clasen schreef: 
,,Zij was de scheppings- en drijfkracht in het 
Leger des Heils". . 

Bramwell zegt van zijn ou<lers : ,,Hij 
(William Booth) maakte dingen, zij verbe
terde ze. Hij inspireerde het Leger, hief zijn 
standaard op (ofschoon de Legervlag haar 
idee was en het aangenomen. ontwerp ook 
van haar), richtte zijn wapens en moedigde 
het aan tot nieuwe arbeidsvelden. 

Zij bedacht het waarom en waartoe van 
dat alles. Zij ontdekte en hielp ons te zien 
de philosofie achter de ruwheid en oogen
schijnlijke tegenstrijdigheden van den strijd 
en versterkte de han<len van den Stichter 
op hon<lerden m&nieren." De groote Deensche 
professor, Edvard Lehmann, was wellicht het 
dichtst bij de waarheid, toen hij zei : ,,Het 
was in het brein van deze -vrouw; dat zijn 
gedac'hten een theorie werden ; haar gee~t 
door wien zijn levenswerk werd voltooid. 
Van het oogenblik af, dat zij zich met hem 
vereenig<le, is het niet meer mogelijk te 
zeggen, wielk deel zij beiden gehad heb)Jen 
in het algemeen succes." 

Voorzeker werden vele van de Legerbe
ginselen en methoden geboren in haar ge
dachten. Een er van was het afstand doen 
van het gebruik van sterken drank. Een 
an<lere was de volkomen gelijkstelling van 
vrouwen en mannen in alle phasen van 
Leger-activiteiten. 

( ve1·volg pag. 6). 
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DE l[RRITORIAAl KOMMANDANT OP HET STRIJDPAD. 
BEZOEK AAN OOST- EN WEST-JAVA. 

Er bestond veel belangstelling voor het , 
bezoek van den Terr. Kommandant aan 
Oost-Java. Onze makkers hadden met ver
langen uitgezien naar deze reeks van bij
zondere samenkomsten, er voor gewerkt en 
gebeden en God onthield Zijn zegen niet. 

In Bliiar, op Maandag 19 Augustus, waren 
zoowel de Patih als de Wedono aanwezig. 
Het zangkoor van de Korpskadetten-brigade 
verleende medewerking. Met groote aan
dacht werd naar de Evangelie-boodschap 
van den Kolonel geluisterd, het verhaal over 
den zegenenden Helland boeide allen en of
schoon niemand in het openbaar de goede 
keuze deed, zal toch eenmaal het uitgestrooi
de zaad vrucht dragen. 

Op weg naar Toeren werd het keurige 
zaaltje van den buitenpost KEPANDJAN 
bezichtigd. In eerstgenoemde plaats "'.as de 
zaal des avonds meer dan vol ; er heerschte 
een blijde stemming. De boodschap over bet 
,,Levend water" vond diepen weerklank en 
enkele zielen zochten Jezus, w.o. een vader 
en moeder van een groot gezin. In deze 
samenkomst werd de ,,Zilveren Ster" uitge
reikt aan de moeder van Kdt. Luitenante 
Tan. 

In Malang had ome leider gelegenheid om 
Kolonel Overakker, commandant van het 6de 
regiment infanterie, te vergezellen, toen hij 
een van onze m~biele cantines inspecteerde. 
Ook werd de arbeid in oogenschouw geno
men van de dames-brei-cursus. Een berg 
van wollen goederen ,,stond" gereed voor 
opzending naar Europa . 

Voor de avondsamenkomst in Korps I be
stond veel belangstelling. Sprekend over het 
onderwerp ,,De lampen brandende" wees de 
Kolonel zijn hoorders op de noodzakelijk
heid van een helder getuigenis en de belang
rijkheid van een ,,reserve" -bron, waaruit 
nieuwe kracht geput kan worden in tijden 
van nood en duisternis. Twee zielen zochten 
den Heer. 

De bedelaars-kolonie te Kasijan werd 
hierna bezocht voor het bespreken van 
allerlei zaken, de kolonie betreffende. In den 
namiddag werd een gezegende samenkomst 
geleid en tegelijkertijd het huwelijk van twee 
heilssoldaten ingezegend. Verder ging het 
naar 

Banjoewangi, het ,,Baby-korps" van Oost
J ava. De Kolonel werd verrast door een 
flinke groep ,,Toortsdragers", die voor hem 
kwam ,,paradeeren" onder leiding van de 
enthousiaste Kapiteine Scherpenisse, die met 
haar assistente, Kapitein Hattal~ibessy, een 
goed werk doet in dezen afgelegen post. De 
zaal was geheel vol voor de avondsamen
komst. Onder de aanwezigen zagen wij ook 
den ass. wedono. Twee zielen kwamen dien 
avond tot den Heer. 

BATAVIA I EN II kregen de afgeloopen 
maand ook een bezoek van onzen leider, dat 
zeer gezegend was. In korps I was het Oogst
feest. Keurig was alles opgesteld, de zaal 
was vol en er was prachtige aandacht voor 
al wat gesproken werd. Mevr. Kolonel Beek
huis sprak over den rijkdom van Ned.-Indie 
en den altijd wederkeerenden oogst. Lt. 
Kolonel Lebbink, die den Terr. Kommandant 
vergezelde, sprak over Gods trouw en onzen 
plicht tegenover onzen God. Kolonel Beek
huis had als uitgangspunt voor zijn toe
spraak het mooie en welbekende Joh. 15, 
naar aanleiding waarvan hij zijn hoorders 
wees op het geheim van een vruchtbaar 
leven. 

De;, middags was er een groote open
luchtsamenkomst op Pantjoeran onder lei
ding van Lt. Kolonel Lebbink, vertaald door 
Kapitein Baasto. Er was een groote aan
daehtige schare om te luisteren naar de 
heilssoldaten. De K. S. M., die juist de ,,eere
medaille van de Orde Van Oranje-Nassau 
in zilver" had ontvangen, werd met bijzon
dere aandacht gevolgd. 

DE LEGERMOEDER·. 
vervolg van pag. 5. 

Vooral voor ,,de prediking der vrouw'' 
bad zij een zwaren strijd te strijden. 
Onder alle klassen sprak en schreef 
men tegen het recht der vrouw om tot Gods 
eer in de openlucht of andere openbare sa
menkomsten op te staan en te spreken, maar 
met een sterk geloof en sterken moed streed 
onze Legermoeder voort. En thans is er nau
welijks een land, waar de Legerhced niet 
bekend en bemind is en waar Legervrouwen 
geen schare eerbiedige toehoorders om zirh 
heen kunnen verzamelen. Van nature was 
mevrouw Booth geen ,,stoutmoedige vrouw" 
en haar eerste toespraak in de kerk van 
haar man te Gateshead heeft haar een ont
zaglijke zieleworsteling gekost. Dr. J. H. 

. Gunning, die een levensbeschrijving het licht 
deed zien van William Booth, wijdt daarin 
natuurlijk ook enkele bladzijden aan de 
Legermoeder. Daarin zegt hij o.m. ,,Wat is 
het geheim van den vrede, dien deze vrouw 
in alle ellenden en zorgen van haar smar
tenrijke !even bezeten heeft en van de kracht, 
waarmede zij, de zwakke, aan duizenden den 
weg gewezen heeft om dien vrede 66k te 
verkrijgen ? 

Dit is het geheim : zij had Jezus gezien. 
Niet in fantasie, niet in opgewonden bevlie
ging, niet in aangeleerde vroomheid of recht
zinnigheid, maar wezenlijk, zoo onbetwijfel
baar zeker, dat zij aan alles zou kunnen 
twijfelen, maar hieraan niet. Jezus was in 
haar leven gekomen en had dat !even ver
vuld met Zichzelven." 

Ditzelfde feit leidde haar om anderen aan 
te moedigen tot het oefenen van eenzelfde 
vertrouwen in den almachtigen God, dezelfde 
overgave aan Zi,Jll wil. Genius als zij was, 
erkenden haar volgelingen, dat zij~aar yoor
beeld konden volgen, omdat het was door 
Gods genade, <lat zij datgene bereikte, dat 
zij aandurfde. 

,,Zij baarde kinderen en bceken", zegt dr. 
Laura Peter, de eminente Zweedsche schrijf
ster van de grootste beschrijving van de 
Legermoeder. Haar boeken, gelijk haar kin
deren, bestendigen haa:r invloed en haar uit
dagende prediking en leer. Door de huiche
larij en ongevoeligheid van de z.g. Christenen 

aan de kaak te stellen, alsook hun onwaardig 
besef van God ; door de maatschappelijke 
zonden van het hard laten werken voor een 
hongerlocn, dronkenschap, onzedelijkheid, 
oorlog, enz. te bestrijden, betoonde mevrouw 
Booth zich een dapper strijdster. Zij wist 
de gehein1e gangen en donkere plaatsen van 
het menschelijk hart. Zij kende de zonde van 
,,society". Zij kende de zonde van de Schrift
geleerden en den zakenman, zonde van man
nen en zonde van vrouwen, zij kende de 
zonde van de kinderen van deze wereld en 
zij kende ook de zonde van z.g. kinderen 
Gods." 

ALS BIECHTMOEDER. 
Die wetenschap, te zamen met het mede

lijden, <lat zij beschouwde als den grootsten 
eisch in den omgang met zielen, maakte haar 
wat Stead beschrijft, als de opperste ,,Biecht
moeder" van haar tijd. Na haar toespraak, 
die dikwijls langer dan een uur duurde, nam 
zij haar plaats bij de zondaarsbank en de 
predikante werd ,,biechtmoeder". Dus is zij 
voor vele duizenden, die hun hart voor haar 
hebben uitgestort geworden als een ware 
,,moeder in Gcd". 

* * * 
Op 4 October 1890 stier.f zij. Zes dagen 

lang lag zij opgebaard in de Clapton Congress 
Hall, waar 50.000 menschen, eerbiedig en 
weenend langs haar henentrokk~. In de 
reusachtige Olympia Skating Rink had de 
lijkdienst plaats in tegenwoordigheid van 
36.000 menschen, terwijl er veel meer moesten 
afgewezen. Daarop werd zij naar haar laatste 
rustpiaats op aarde gebracht. Wij besluiten 
deze beknopte levenschets met haar laatst.e 
boodschap door te geven, welke zij kort voor 
haar heengaan dicteerde en die aldus luidde: 

,,Mijn lieve kinderen en vrienden, 

Ik heb u zeer liefgehad en in Gods 
kracht u ook een weinig geholpen. Nu 
zal ik op Zijn roepstem u spoedig gaan 
verlaten. De st?·ijd moet voortgezet wor
den. Zelfverloochening is het bewijs van 
de liefde tot Christus. Allen moet ge iets 
doen. Ik geef u mijn zegen. Ga vaort te 
strijrlen en God zal met u zijn. De over
winning zal niet uitblijven. Ik zal u in 
den hemel wederzien." 

Batavia II was des avonds aan de beurt. 
Propvol was de zaal, velen stonden tot op 
het trottoir. Brigadier Hiorth, die den Kolo
nel vergezelde ·had aanvankelijk de leiding 
en vol vuur werden de verlossingsliederen 
gezongen. Getuigenissen werden gegeven, de 
zangbrigade zong een mooi lied. Mevrouw 
Kolonel Beekhuis richtte zich in haar toe
spraak bijzonder tot de jongelui, hen verma
nend zich geheel aan den dienst des Heeren 
te wijden. Met kracht en bezieling bracht 
hierop de Kolonel zijn boodschap, bijzonder 
den nadruk leggend op Gods groote belang
stelling voor verloren zonen en dochteren. 
Enkele zielen kwamen tot den Heiland. 

Ook de Bandoengsche korpsen mogen zich 
menigmaal verheugen in een bezoek van hun 

leider. Zoo werd Bandoeng I bezocht op 
Zondag 1 September. De Kolonel werd bij
gestaan door Lt. Kolonel en mevr. Lebbink. 
Er was een goede opkomst, een geest van 
verwachting kenmerkte de samenkomsten 
en zegen kiwam tot onze ziel. Na de Radio
samenkomst voor de P. M. Y. door onzen 
Kolonel geleid, ging het naar Bandoeng II 
op Zondag 15 September, waar een fijne 
Verlossingssamenkomst volgde. Er werd 
goed gezongen, intens geluisterd. De predi
king was overtuigend zoowel als noodend en 
diep doordringend tot d~ kern van het 
kwaad. Groote vreugde was er over ver
schillende broeders, die neerknielden om 
vergeving van zonden te ontvangen. God was 
met ons ! Y. 

DE JONOELIEDENDA6 TE SOEB4BAJ4. 
Dat was nu toch een heerlijk vooruitzicht 

om een J.L.Dag te hebJ:.en, apart voor de 
Maleisch-sprekenden ! . Wat een spanning en 
wat een tinteling van !even ; en die van 
blijdschap stralende gezichten ! Een gezellige 
drukte heerschte in de mooie. zaal van Soe
rabaja II terwijl de groepen kwamen bin
nenstroomen, van de Korpsen in Soerabaja, 
van Blitar, Malang en Toeren. Hier een blijde 
groet van herkenning tusschen deelnemers 
van vorige jaren. Daar een clubje Toorts
dragers in hun sportieve pakjes met de Vlam 
op de borst. Met de Legervlag in de hand 
een ander groepje, jeugdige Heilssoldaten, 
een fleurig lint op, met naam van het Korps. 

Geen wonder, dat bij het openingslied de 
meer dan 300 keelen een heerlijken juichtoon 
deden hooren. 't Was al blijdschap in de van 
zcnneschijn vervulde zaal. Na het gebed werd 
appel gehouden, waarbij Adjudant Palstra, 
de Districts-officier, de Korpsgroepen cm de 
beurt opriep. Elk had een kort koor gereed 
om te zingen. Vooral viel het op, dat e1· 
zooveel Legeruniformen gedragen werden. 
Een verl:;lijdend teeken, al die jonge Heils
soldaten, die opgekomen waren vcor een dag 
van geestelijken opbouw. Dat ze het Leger 
des Heils liefhebben, toonden wel onze kleu
ren rood en geel en blauw, die kwistig 
gebruikt waren op banieren en strikjes. 

Een zee van wakkere gezichten wachtte 
den Kommandant en de Officieren die hem 
assisteerden. Een speciale ovatie viel Briga
dier Kruschwitz en Majoor Welbourn te 
beurt. 

De rij der sprekers werd geopend door 
Korpskadet M. C. Pattipeilchy, die haar 
getuigenis gaf en verklaarde waarom zij zoo 
blij was, dat zij den Heer mocht dienen. 
Hierop zong het zangkcor van het Wm. Booth 
Ziekenhuis ; de stemmen klonken zuiver en 
teer. 

Mevrouw Wang, de echtgenoote van den 
Chineeschen vice-consul, betrad daarop het 
podium en gaf een treffende vergelijking 
tusschen een lantaarn en een Christen. Zij 
legde· uit, hoe wij, gebaseerd zijnde op het 
fundament J ezus Christus, gevuld met de 
clie des Heiligen Geestes, moeten zorgen, 
dat ons licht beschermd wordt, zooals het 
glas om. de lantaarnlamp heen is, opdat wij 
licht mogen brengen in de wereld, waarin 
nog zooveel duisternis is. 

Nadat Adjudante Brouwer het eerste ge
deelte van het BijJ:.elverhaal had voorgelezen, 
dat het onderwerp vormde voor de!). dag, 
teekende de Kommandant in welgekozen 
woorden, af en toe met de noodige handbe
wegingen verduidelijkt, voor onze geestes
oogen het beeld van den profeet Jona. 

Met vuur we.rd de twe€de vergadering 
aangevangen, de samenzang begeleid d<?or het 

strijkorkest van de Toortsdragers. Daarna 
zong het zangkoor van Soerabaja II, en direct 
daarop kwam Korpskadet Koo A Beng van 
ditzelfde Korps ons vertellen, waarom zij 
K.K. was gewcrden. Met veel enthousiasme 
hieven de jongelui van Malang onder leiding 
van Kapitein Thio hun lied aan, dat klonk 
als een klok, en telkens bij het refrein wap
perde de Legervlag vroolijk boven hun hoof
den. Wij gelooven best, dat het hun ernst 
is, als zij zongen: Ja, in het Leger wil ik 
strijden ! De toespraak van Majoor Welbourn, 
vertaald door Adjudante Brouwer, was be
zielend en wekte allen op om voor God en 
gerechtigheid te !even. 

Met intense aandacht volgden nu weer 
alien hetgeen de Kommandant verder ver
telde over Jona. Gods Geest werkte mede 
om <le harten te verlichten en menigeen zag 
in het leven van den profeet een beeld van 
eigen ervaring. Aan het eind der samenkomst 
werd een oproep gedaan tot hen, die reeds 
beleden Gods kinderen te zijn, om zich geheel 
en al in dienst te stellen van den Meester. 
Een aantal jonge menschen hood zich aan 
voor Officierschap, terwijl anderen :z:ich op
nieuw toewijdden en baden cm meer gees
telijke kracht en overwinning. Het waren 
heilige momenten, en de Geest Gods bewoog 
zich temidden van ons. 

Een tijd werd nu de samenkomst opge
schort om het middagmaal te gebruiken, dat 
op smakelijke wijze bereid was door Offi
cieren en makkers van Soerabaja II. 

Met het oog op de lange reis, die de 

De Jongelieden-zang
compagnie van Bata
via II die goede hulp 
geeft in de samenkom
sten. 

Blitar-deelnemers nog moesten maken, werd 
cok de laatste samenkomst in den vroegen 
middagtijd gehouden. Onder leiding van 
Kapiteine Wiersema liet eerst Blitar een mooi 
lied hooren, waarna Br. Tjoe Hian Giap sprak 
over het wijden van zijn !even aan den Heer 
Met merkelijke belangstelling luisterden alien 
naar deze toespraken van de jongelui zelf. 

Nadat Toeren had gezongen ,,Ik weet, Hij 
zorgt voor mij" onder leiding van Luitenant 
Daenoeri, werd het woord gegeven aan Bri
gadier Kruschwitz. Haar toespraak vond bij
val bij de jeugd, maar zij weet het cok te 
z<>ggen en de Heer zegende haar woorden. 

Ten slotte nam de Kommandant weer den. 
draad op van zijn vorige Bij0elgedeelten, en 
in diepen ernst - de tijd voor scheiden begon 
te naderen, dus was elk oogenblik kostbaar 
- hoorden de jongeren hem aan. Dat zij 
de woorden der oudere voorgangers ter harte 
nemen en gaarne uit hun rijke ervaring hulp 
zceken voor hun levenspad, bleek toen aan 
het slot van de bijeenkomst een groot aantal 
den aangewezen weg volgde en kwam tot 
Christus. Totaal werden zestig namen 
geregistreerd van jonge mannen en vrouwen, 

(vervolg pag. 8 kol. 2). 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER 

BEVORDERINGEN. 

Tot Kapitein : 

Luitenant A. Derek. 
,, 

" ., 

M. J. Gabriel. 
Soehari. 
Soeparmiati. 
C. Sumampouw. 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luitenant T. Augustinus. 

" 
" 

" 

" 
,, 

Daenoeri. 
J. Idris. 
J. Lowongan. 
D. Manuhutu. 
T. Nainggolan. 
J.M. Noya. 
Rakem. 
W. Siagian. 
Soewignjo. 
L. Tan. 

AANSTELLINGEN. 

Majoor E. Walo naar Soerabaja, W .B.-zie
kenhuis. 

Kapitein J. de Bree• naar Blitar Korps (in 
bevel). 

Kapitein J. F. Nelwan naar Hoofdkwartier 
(tijd.). 

Kapitein J. Poot naar Hoofdkwartier (kolleR
tant). 

Kapitein D. Tan<laju naar KapiroE (in bevel). 
Kapitein J. H. Wiersema• naar Soerabaja I 

(in bevel). 
Luitenant D. Manuhutu naar Soerabaja, Teh. 

voor Land- en Zeemacht. 
Kdt.-Luitenant J. Ngahoe naar Batavia. Mil. 

tehuis. 

Bandoeng, 17 September 1940. 
A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kom.mandant. 
1 October - Semarang I, inzegening v.h. 

muziekkorps ; 2 - Banjoebiroe en Rogo
moeljo; 3 - Solo; 4 - Ngawi; 17 - Ban
doeng, huwelijksinzegening ; 26-29 - Soe
rabaja, Congres ; 31 - vertrek naar Cele
bes. 

Lt.-Kolonel Lebbink. 
19---20 October - Bandoeng, Jongeliedendag. 
Brigadier Hiorth. 
12-13 October - Batavia I, Jongeliedendag. 
Brigadier Loois. 
1 October - Semarang I, met den T.C. ; 

10 - Sapoeran; 13 - Poerworedjo; 17 -
Solo ; 18 - Madioen ; 23 - Pekalongan ; 
24 - Krengseng ; 27 - Magelang I v .m., 
Magelang II n.m. ; 31 - Tjilatjap. 

Adjudant Brouwer. 
12-13 October - :aatc~via, J. L.-Dag; 19---20 

- Bandoeng I, J.L.-Dag. 
Adjudant Palstra. 
5 October - Malang II, opening nieuwe zaal; 

9 - Soerabaia IV ; 12 - Kepandjen ; 13 -
To~ren v.m., Kepandjen n.m.; 26-29 -
Colllgres Soerabaia, met den T.C. 

Adjudant Runtuwene. 
18 October - Son<ler ; 22 - Toempaan. 

MAJOOR WELBOURN 
in Midden .. Java I. 

Tusschen de twee Jongeliedendagen in 
Semarang en Soerabaia in, bezochten Majoor 
Welbourn en Adjudante Brouwer enkele 
Korpsen in Midden-Java, waarbij de Majoor 
lichtbeelden vertoonde, welke opgenomen 
waren in Korea. Met groote belangstelling 
werd overal geluisterd naar de bijzonder
heden welke hij vertelde over het begin van 
den Leger des Heilsarbeid in sommige dis
tricten, en over zeden en gewoonten van 
het·Jand. 

In Semarang I wercL-de tournee begonnen, 
en ook in onze Kolonie Boegangan werd de 
komst van den Majoor gewaardeerd. Nadat 
de Adjudante nog een bezoek had gebracht 
aan den zendingspost Rogo Moeljo, waar sa
menkomsten werden gehouden voor de jeugd, 
den gezinsbond en een openbare bijeenkomst 
waarin enkele zielen tot den Heer kwamen, 
werd de tocht voortgezet naar Solo. Er was 
hooge verwachting voor dezen avond, want 
de pad vinders en aanstaande padvindsters 
zouden hier ook hun bijdragen geven e:m het 
programma. Zooveel stoelen als er maar te 

STRIJDKREET 

De Terr. Kommandant. 
Gedurende de aigeloopen maand bezocht 

onze !eider een aantal korpsen in Oost- en 
'West-Java. In bijna alle plaatsen kwamen 
zielen tot den Heer en waren groote scharen 
cpgekomen om naar de Evai;gelie-boodschap 
te luisteren. 

In Malang had de Kolonel gelegenheid met 
Kolonel Overakker, commandant van het 
6de regiment infanterie, een der Mobiele 
Cantines te inspecteeren, waarvan op pag. 8 
een foto is afgedrukt. 

Voor de komende maand staat behalve het 
gewone bezoek aan enkele posten, ook het 
Congres voor Soerabaja op het programma, 
hetwelk D.V. van 26-29 October zal plaats
v inden. In aansluiting hierop hoopt onze 
!eider vergezeld van Maj.oar Ramaker D.V. 
op 31 October naar Midden-Celebes te ver
trekken. Mage Gods zegen op al deze plan
r..en rusten ! 

Mevrouw Beekhuis vergezelde den Kola
r.el in de korpsen van de West-Java-Divisie. 
Ook nam zij deel aan de afscheidssamen
komsten van mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel met 
den Gezinsbond van Bandoeng I en II. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 
Het is aan den vooravond van de vaarwel

samenkomst te Ban<loeng, dat deze aantee
keningen geschreven warden. De officieren, 
die aan het Congres deelnemen, zullen het 
voorrecht hebben de Kolonels nog voor het 
laatst te groeten en de vaarwelbijeenkomst 
bij te wonen op Zondagavond 22 September. 
(Vanwege de verduisteringsproeven te Ban
doeng moest deze op Zondag gesteld warden.) 

Op Woensdag 25 September zal het afscheid 
in Batavia plaatsvinden, in welke bijeen
komst het woord o.m. gevoerd zal warden 
cioor den ass.-resident J. H. Statius Muller 
en het Hoofd v/h Kantoor voor Sociale 
Zaken, den heer W. H. D. Nieboer. Spoedig 
daarna hopen de Kolonels met hun zoon naar 
Zuid-Afrika te vertrekken. 

Geve de Heer hun een veiligen overtocht, 
behouden aankomst en den Kolonel een 
volled.ig herstel van gezondheid. Wij wen
schen hun veel zegen op hun verdere loop
baan ! 

Het Con,,ares te Bandoeng. 
Bij het schrijven dezer regels maken de 

cfficieren van buitenaf zich gereed af te 
reizen naar Bandoeng ter bijwoning van het 
Congres. Er is veel verwachting en wij heb
ben Gods belofte : ,,U geschiede naar uw 
geloof !" 

19 SEPTEMBER 1940. 

Internationale Auditor. 
Brigadier Siebrits, de internationale audi

tor, is in Soerabaja gearriveerd, teneinde de 
inspeciie der boeken op het Hoofdkwartier 
te doen. De Brigadier is sedert Februari van 
dit jaar reeds weg van Engeland en heeft 
Singapore, Japan, Korea, China en de Phil
lipijnen bezocht. Wij heeten hem hartelijk 
weikom en hopen hem op het Congres te 
ontmoeten. 

Naar Canada. 
Het Internationaal Hoofdkwartier heeft 

besloten, dat Majoor en mevr. Welbourn 
11aar Canada, hun geboorteland, zullen war
den overgeplaatst. Ofschoon zij slechts enkele 
maanden in ons midden vertoefden waren 
zij toch reeds tot zegen en heeft de Majoor 
overal waar hij kwam, door zijn getuigenis 
de menschen bemoedigd. Wij wenschen hun 
Gods rijksten zegen toe en met hun kinde
ren een goede reis ! 

Huwelijksklokken. 
De Terr. Kommandant heeft toestemming 

gegeven voor het huwelijk van Luitenante 
Laura Tan en Kapitein Thia Seng Kioe. De 
Kolonel hoopt zelf dit huwelijk op 17 Octo
ber a.s. in te zegenen te Bandoeng, waar de 
moeder der Luitenante woonachtig is. Mage 
Gods zegen op deze verbintenis rusten ! 

Uit onzen familiekring. 
Tot onze spijt is de gezondheid van Kapi

tein Boschma van Soerabaja II niet al te 
goed, terwijl Luitenant Waney van het Mil. 
tehuis te Batavia in het ziekenhuis moest 
warden opgenomen. Gelukkig echter kunnen 
wij melden, dat Kapitein Hoetabarat van 
Sumatra en Kapiteine J. Ossendrijver flink 
vooruitgaan. De laatste hoopt eind Septem
ber weer een aanstelling te kunnen aanvaar
d.en. Wij danken hiervoor God en bidden 
Hem, Zijn genezende hand ook op onze andere 
makkers te willen le~gen. 

Met verlof op Java. 
Majoor en mevr. Uylings. die op de afge

legen lepra-kolonie Koendoer zelden of ooit 
mede-officieren ontmoeten, benutten hun 
jaarlijksch verlof om een reis te maken over 
Java en oude bekenden te bezoeken, wat 
hun veel goed doet. 

Kapiteine M. Ossendrijver van het Eur. 
kinderhuis te Medan, brengt haar verlof 
cioor met haar zuster, die zoo langen tijd 
ziek was. Het zal haar een vreugde zijn te 
zamen het Congres te Bandoeng mee te ma-

HET CONGRES TE BANDOENG 
De lezingzaal van de K weekschool met het prachtige uitzicht op 

Bandoengsch bergen, behangen met verschillcnde nationale vlaggen, 
vertegenwoordigend de landen, waar onze officieren vandaan kwamen -
een groot aantal makkers elkaar hartelijk en spontaan begroetend - een 
sfeer van ontspanning na een jaar van harden en inspannenden arbeid -
daarna bezielend gezang, waarin de ziel zich kon uiten, toen bet welkomst
woord van onzen leider - ziedaar bet begin van het Congres te Bandoeng, 
dat een tijd van zegen en bemoediging geworden is voor alle deelnemers. 

Over de besloten samenkomsten kan uiteraard aan deze plaats niet veel 
gezegd worden. Het groote thema door den Terr. Kommandant behandeld 
was ,,Het gebed" en de lessen hieraan verbonden, we1·den in stille persoonlijke 
overdenking geleerd en de Congreszaal werd het Heiligdom, waar God 
Zichzelf openbaarde. De vrucht - moge zij gezien worden in alle plaatsen, 
waarheen onze makkers straks weer vertrekken ! 

Des Zondags werden openbare samenkomsten gehouden. Over de vaar
welbijeenkomsten in korps I en II leze men op pag. 4 en 5. De morgensamen
komst was een Opdrachtsdienst van de kleinen van de Adjudants Lippe en 
Kapiteins Sprokkereef. Dit was een zeer gewijd uur. De volle zaal, het onder
werp van Kolonel Beekhuis: ,,Uw kinderen zullen met u optrekken", de 
onschuldige kleinen, die zoo snoezig hun versje zongen, de zang, ja, alles had 
een eigen boodschap en toch was het een gezegend geheel. Hoewel de predi
king uiteraard gericht was tot ouders, waxen er toch ook groote lessen voor 
alle kinderen Gods te leeren uit het gebedsleven van Mozes, nit wiens .geschie
denis de Kolonel zijn toespi-aak had gekozen. Het was niet alleen voor de 
betrokken ouders, doch voor allen een gezegend uur. 

De beide openluchtsamenkomsten op Zaterdagavond op den Aloon-aloon 
onder leiding ·van Lt.-Kolonel Lebbink en des Zondagmiddags in het Pieter 
Sythoffpark door den Terr. Kommandant, werden door groote scharen bijge
woond. De mooie kans tot Evangelie-prediking werd goed benut en door 
woord en lied werd JEZUS gepredikt. Moge dit alles eeuwigheidsvrucht 
dragen ! Het was een gezegend Congres ! 
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EEN ZEGENBEDE. 

Bij gelegenheid van den 60sten ver
jaardag van onze gelief de Koningin, 

· werd door den Terr. Kommandant het 
volgende telegram verzonden : 

,,Leger des Heils hier te lande 
biedt Uwe Maje-steit eerbiedig 
gelukwenschen aan - verzekert 
U van gebeden en trouw 

Beekhuis." 
God zegene ons Vorstenh{\is ! 

ken. Ook de Majo.ors Uylings zullen van deze 
gelegenheid een gretig gebruik maken. 

Een nieuwe zaal. 
Op 5 October zal D.V. een nieuwe zaal 

geopend warden voor Malang II, dat zijn 
cude jasje ontgroeid is. Dit is zeker een ver
blijdend teeken ! 

De Jongeliedend.agen. 
De laatste twee Jongeliedendagen voor dit 

jaar zullen gehouden worden alsvolgt : Op 
13 October te Batavia, onder leiding van 
Brigadier en mevrouw Hiorth ; op 20 Octo
ber te Ban<loeng, onder leiding van Lt.
Kolonel en mevr. Lebbink. Tot nu toe werd 
zeer veel zegen ontvangen op de reeds ge
houden J eugddagen in de verschillende 
centra. Vol verwachting wordt ook naar. deze 
laatste dagen door de betrokken jongelui 
uitgezien. 

Onze militairen. 
Op 17 September presideerde Kolonel 

Beekhuis een avond ten behoeve 'Van de 
militaire bezet-ting te Batoedjadjar. Ir. Spar
naay, lid van de Rotary-Club te Bandoeng, 
vergezelde den Kommandant en vertoonde 
enkele zeer belangwekkende films betref
fende zijn reis door Amerika en Mexico. Ook 
de Majoors Ramaker en Welbourn, evenals 
Adjudant Young, waren aanwezig. Majoor 
Welbourn vertelde een en antler over zijn 
ervaring als militair in den vorigen wereld
oorlog, waamaar met spanning geluisterd 
werd. Er was een mooie opkomst voor dezen 
avond en uit alles bleek, dat het gebodene 
ten zeerste gewaardeerd werd. 

Een nieuw pla:JL 
Op initiatief van een onzer officieren heeft. 

de Terr. Kommandant besloten tot het uit
geven van een Agenda 1941 voor Nederland
sche militairen in Engeland en Ned.-Indie, 
Nadere bijzonderheden hierover kan men 
vinden op pagina 8. 

Reeds mochten wij van sommige officieren 
een gift ontvangen ter dekking van de kosten, 
aangezien de uitgave-kosten tamelijk hoog 
zijn. Giften van officieren en vrienden, die 
met dit plan instemmen warden gaarne inge
wacht op het Hoofdkwartier. 

Een koninklijke onderscheiding. 
Hiermede bieden wij .onze gelukwenschen 

aan, aan de korps-sergeant-majoor van 
Batavia II, broeder W attimena, wien bij 
gelegenheid van den verjaardag van onze 
geliefde Koningin de eere-medaille van de 
Orde van Oranje-Nassau in zilver werd 
toegekend. Deze erkenning van zijn diensten 
als 3de Commies bij den Huishoudelijken 
Dienst van den Volksraad, stemt tot groote 
vol<loening. 

krijgen waren, werden bijgehaalci en de zaal 
was meer dan vol met grooten en kleinen, 
die zeer enthousiast van bun waardeering 
blijk gaven, zoowel voor de oefeningen en 
zangnummers als voor het toppunt van den 
avond : de lichtbeelden. Ook het behandelde 
Bijbelonderwerp vond ingang in de harten 
der aanwezigen. De opbrengst van deze bij
eenkomst zal besteed warden voor den pas
gevormden meisjestroep. 

In Nga\•1.i ontbrak het geenszins aan be
langstelling : de zaal vol en buiten nog een 
groote schare bij de vensters om mee te ge
nieten van woord en beeld. De Majoor sprak 
na het vertoonen der platen nog een ernstig 
woord tot de aanwezigen, en verscheidene 
jongelui knielden aan het eind der bijeen
komst neer om verlossing te zoeken bij 
Christus. Halleluja ! 

Over de samenkomst in Soerabaja Il volgt 
een afzonderlijk rapport, daar bij die gele
genheid de Toortsdragers hun nieuwe be
stuur zagen ingewijd. Dienzeliden namiddag 
kwamen in de kindersamenkomst, door 
Adjudante Brouwer in Soerabaja ill geleid, 
enkele kinderen tot Jezus. 

Poe Mo Li. 
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DRAAGT ELKANDERS LASTEN! uren wo1'<lt ook des avonds tusschen 8 en 
11 uur koffie rondgebracht en. om dezen tijd 
wordt deze slaap- en verveling-verdrijvende 
drank natuurlijk nog warmer gewaardeerd. 

NOG IETS OVER DE MOBIELE CANTINE 
TE SOERABAJA. 

Reeds eenige malen noemden wij den 
arbeid door onze officieren te Soerabaja ver
richt ten behoeve van de wachten der Mi
litaire en Politie-posten. 

Een verslaggever van een der Soerabaja-

sche Bladen heeft een rondrit met een dezer 
Mobiele Cantines meegemaakt en wij geven 
hierbij een kijkje op zijn ervarmgen. 

,,'s Morgens om half tien vertrokken we 
met de Morris-truck, die als rijdende cantine 
is ingericht en door de Ford-Comp. voor 
onbepaalden tijd beschikbaar is gesteld. De 
B.P.M. verleent prachtige medewerking door 
de benoodigde benzine steeds gratis af te 
staan. Verder krijgt men koffie van de 
Koffie-propaganda. 

Het eerste punt op de route was een gou
vernements-kantoor, waar zich een flinke 
politie-bezetting bevindt. Een agent hield 
ons aan, herkende de auto blijkbaar niet 

dadelijk, doch toen Adjudant Muskee aan 
het stuur hem het woord ,,koffie" toegeroe
pen had, werden wij met een grijns en een 
uitnoodigend handgebaar doorgelaten. Voor 
het kantoor verzamelden zich binnen weinige 
momenten alle agenten, die niet op post 
stonden, met de Europeesche politie-dienaren, 

Kolonel Over
akker (in kha
ki) en Kolonel 

Beekhuis met 
begeleidend ge
zelschap gekiekt 
bjj de Mobiele 
Cantine, welke 
door een;tge-

noemde we1·d 
gelnspecteerd. 

die hier de leiding hebben. De achterdeur 
der Mobiele Cantine werd fl.uks geopend en 
uit een goed ingebakerden grooten ketel tapte 
mevr. Muskee uit een kraantje het eene 
kopje warme koffie na het andere. Het liep 
toevallig tegen l'lflossingstijd, zoodat na eenige 
oogenbli.kken ook de agenten, die op post 
gestaan haddeTl, van een hartversterking 
konden warden voorzien. De koffie smaakte 
best, dat was op alle gezichten duidelijk te 
lezen. Dit verzekerde ons ook de wacht
commandant, die zeide, dat de komst van de 
Mobiele Cantine voor alien een lichtpunt be
teekent in de langdurige wachtperiode van 
12 uren achtereen. Behalve in de· ochten<l-

Na de eerste aanlegplaats ging het naar 
een andere wacht, waar een politie-agent 
reeds dadelijk met een ketel aankwam, die 
met 'Yarme koffie werd gevuld. Door deze 
regeling kon de Cantine reeds spoedig verder 
rijden naar een volgend punt : een electri
citeitsbedrijf. Ook hier was men het Leger 
des Heils erkentelijk, dat de agenten van een 
bakje troost konden warden voorzien. Over 
hobbelige straten ging het vervolgens naar 
een Radio-zendstationnetje, eveneens door 
politie bewaakt. Weer kwam een agent met 

. een keteltje aanrennen. De koffie werd hier 
wel buitengewoon gewaardeerd, want zelfs 
een glaasje water kan men hier niet krijgen. 

Het volgend punt was een militair kantoor, 
waar landstormers op post stonden. De auto 
parkeerde aan de overzijde langs den kant 
van den weg. ,,Koffie!", riep Adjudant Muskee 
en daar kwamen reeds enkele landstormers 
aan met hun veldflesschen en die hunner 
kameraden, die op post stonden. Onder het 
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Een goed kop 
koffie is altijd 
welkom! 

EEN NIEUW PLAN. Behalve aan onze Nederlandsche mrumen van Land- en Zeemacht 
in Engeland, is het de bedoeling dit handige boekje ook zooveel 
mogelijk aan Nederlandsche militairen en matrozen in Ned.-Indie 
te doen toekomen. 

In deze tijden, waarin onze gedachten uiteraard voortdurend 
bepaald worden bij hetgeen de soldaten en matrozen, die thans in 
Engeland medestrijden aan de vervulling van ,,Nederland zaI herrij
zen !" gedaan hebben en doen, heeft bet Leger des Hells gemeend een 
tastbaar bewijs te kunnen geven van zijn bewondering, medeleven 
en gebed door bet aanbieden van een aardige zak-agenda voor 
bet jaar 1941, groot 160 pagina's, welke naast allerlei nuttige gege
vens, foto's van H. M. de Kon:i.ngin en vooraanstaande regeerings
personen, de noodige ruimte zal geven Yoor het maken van aan
teekeningen, terwijl voor elken dag een passend wooro uit het 
Boek des Levens zal worden. toegevoegd. 

De kosten van uitvoering van dit plan (oplage 10.000 exemplaren) 
komen op f 2500.-. Een aantal officieren van bet Leger des Hells 
zelf, heeft reeds spontaan per persoon een gift van f 10.- gegeven 
voor dit doel. l\logen wij tangs dezen weg de medewerking van 
onze Legervrienden en lezers inroepen ons bij de uitvoering verder 
te helpen? Wij stellen ons voor aan alle donateurs voor dit doel 
een present-exemplaar te zenden. Giften worden gaarne ingewacht 
aan bet Hoofdkwartier Javastraat 16; Bandoeng, onder het Motto: 

K.ALAWARA. 
Jongeliedendag. 

Zondag de Ude Augustus was een 
blijde <lag voor de makkers van Sibelaja, 
Pandere en Kalawara. De D. 0., Brigadier 
Woodward, was de leider van de samen
komsten, bijgestaan door verschillende offi
cieren. Om 9 uur begon de morgenbijeen
komst met het zingen van het strijdlied : 
,,Reiland, geef Uw legerscharen vrijheid, 
strijdgeest, kracht en moed !" De D. 0. sprak 
<>Ver de belegering van Jeruzalem, Daniel 
in ballingschap, en hoe deze in Babel wei
gerde te eten van des konings tafel. Kapiteir1e 
Karcher sprak daarna over den droom van 
koning Nebukadnezar, en na een mooi lied 
gezongen door de Kalawara-zangbrigade, 
vertelde Adjudant Hansen over het tpege
wijde leven en den moed van Daniel, welke 
geschiedenis hij illustreerde met een ,,won
derteekening". Wij zagen eerst maar een 
schoon stuk papier voor ons, dan na even 
bestreken te zijn met een natte spans kwa
men een, twee, drie, vier schrikwekkende 
leeuwen te voorschijn, en in het midden 
stand Daniel, een statige figuur, het hoofd 
opgeheven in gebed. 

Om half vier des middags begon de de
monstratie. De makkers van Sibelaja, Pan
dere en het Divisie-Hoofdkwartier hebben 
hun mooie liederell:" laten hooren. De jonge 
menschen van Kalawara hebben ,,David en 
Goliath" voorgedragen, een mooie vlagoefe
ning gedaan, en enkele jopge meisjes in bun 
keurige saroengs en witte badjoes hebben 
over hun jongsoldaten-schap gezongen. Een 
paar officieren en makkers deden hun liede
ren hooren met begeleiding van verschil
lende instrumenten, en ook bet muziekkorps 
heeft £link meegeholpen. Het was een genot
volle middag ! Na de meeting werden de 

ZAKAGENDA 1941. 

jonge menschen op thee en koekjes ge
tracteerd. 

In de avondsamenkomst sprak mevrouw 
Adjudant Hansen over de drie vrienden van 
Daniel en hoe moedig deze waren zelfs in 
den vurigen oven. Brigadier Woodward sprak 
over het feest van Belsazar, en tot slot sprak 
mevrouw Woodward over het gebed en de 
openbaring van Daniel. 

Rijke zegeningen van God hebben wij ont- -
vangen, en bovenal mochten wij ons ver
heugen over de zielen, die tot God kwamen ; 
wij gelooven, dat alle aanwezigen geestelijk 
werden gesterkt en aangemoedigd. 

Vooral de jonge menschen van Sibelaja 
waren onder den indruk van de samenkom
sten, daar de meesten van hen Mohamme
danen zijn, en voor den eersten keer een 
jongeliedendag meemaakten. G. S. T. 

(vervolg van pag. 6). 
die dezen dag een. besliste keuze deden voor 
God en Zijn dienst. Ons hart vol dank aan 
God voor zooveel zegen, gingen wij uiteen. 
De deelnemers van buiten betrokken hun 
plaatsen in de autobussen en een laatst 
vaarwel werd gewuifd. 

Voor de Soerabajanen was het echter nog 
niet heelemaal gedaan. In de zaal van Korps 
IlI werd des avonds nog een besloten sa
menzijn gehouden voor de Jeugdwerkers van 
de stad. Ook hier werd een nuttig uur door
gebracht, de Kommandant en Adjudante 
Brouwer bespraken verschillende onderdee
len van het werk onder de kinderen. Zeker 
zullen allen het hebben begrepen, toen de 
Kommandant met klem naar voren bracht; 
dat kennis niet genoeg is, om ze te helpen, 
doch dat Jeugdwerkers in de eerste plaats 
vervuld moeten zijn van een groote liefde. 

M. M. B. 

OOGSTFEEST IN MALANG. 
De bijeenkomstzaal van - Malang I, waarin 

de bijeengebrachte artikelen, door liefdevolle 
handen op smaakvolle wijze gerangschikt wa
ren, bleek te klein om de vele aanwezigen te 
bevatten, die waren opgekomen om de ope
ning van den bazaar, aan het Oogst- en Dank
feest verbonden, bij te wonen. 

Deze openingsplechtigheid werd verricht 
door mevr. C. Hoogewind-Haalebos, echtge
noote van den resident. ,,Korn, o Bron van 
ied'ren zegen'', werd gezongen, vertolkend de 
gevoelens van zoovelen, die tot het slagen 
van deze tentoonstelling hadden meegehol
pen. In innig daukgebed werd Gode lof ge
bracht. Adjudant Palstra sprak een inleidend 
woord, memoreerend, hoe het bijeengebrachte 
een bewijs was van liefde en offervaardigheid. 
Een als kabouter verkleede kleuter, uit een 
,,echte grot" op het terrein, bn:!cht mevr. 
Hoogewind bloemen. Mevrouw nam -hierop 
het woord en wees er op, hoe in deze donkere 
dagen toch het licht der naastenliefde scheen 
in zoovele harten, waarvan deze /bazaar een 
treffend bewijs was. Spreekster wenschte het 
korps Malang I Gods onmisbaren zegen toe 
en verklaarde daarna de bazaar als geopend. 
De opbrengst reeds dien eersten morgen over
trof alle verwachting, Des avonds alsook des 
Maandags had de voortzetting van den ver
koop plaats, terwijl vele lekkernijen door. de 
zusters van den Gezinsbond waren gereed 
gemaakt ten verkoop aan allen, die kwamen. 
Een bijzonder woord van dank en lof aan 
deze onvermoeide werksteiis ! Voor de kin
deren waren er allerlei attracties, welke die 
dagen ,tot een echt feest maakten. 

Des Zondags was het ,,Oogst- en Dankfeest" 
voor de ziel. Majoor Barbier leidde de bijeen
komsten, waarin op kennelijke wijze Gods 

VISSER-BANDOENG 
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kraantje van den onuit.puttelijken koffie 
ketel werden zij snel gevuld. ,,Vriendelijk 
dank en tot weeuiens ! " - voort ging he1 
weer. Na nog een antler militair-kantoo!" 
kwam een gevangenis aan de beurt. De Mo
biele Cantine meerde langs den hoogen blin
den muur. Kapitein Wijkhuizen. klopte op het 
kleine deurtje in de groote deur. Een luikje 
werd geopend. ,,Koffie". Een paar minuten 
later kwam een legertje landstormers met 
karabijnen en al naar buiten. De zinken 
bekertjes tot den rand toe gevuld gingen 
van hand tot hand. Toen .ging het weer 
verder ............. .. 

De mannen, die voor veiligheid en rust in 
onze veste waken, worden niet vergeten, dank 
zij het Leger des Heils, dat met de instelling 
der Mobiele Cantine weer een nieuwe hoo
gelijk geapprecieerde actie heeft toegevoegd 
aan zijn reeds uitgebreid sociaal werkpro
gramma." 

Tot zoover de verslaggever. Ongetwijfeld 
is dit kijkje door een buitenstaander, voor 
onze lezers belangwekkend, waarom wij het 
gaarne doorgeven. 

In BANDOENG werden twee brokkendagen 
gehouden, ditmaal niet ten behoeve van de 
oorlogsslachtoffers, doch ten behoeve van de 
door een grooten brand getroffen kampong
bewoners te Tjihaoergeulis. Met dankbaar
heid kan op deze paging worden teruggezie~1. 
Een 1200 stuks kleeding, dekens en lapjes 
voor kabaja's werd ontvangen, terwijl heel 
wat huisraad gegeven werd ten gebruike van 
berooide gezinnen. Enkele firma's .te Ban
dceng n.l. Lindeteves Stokvis, Van Leewaar
c!en en de N.-I. Gas Maatschappij stonden tot 
het bijeenbrengen van deze goederen gratis 
hun auto'~ af. 

tegenwoordigheid ervaren werd. De mooie, 
met zeer veel gevoel en bezieling gezongen 
liederen van bet zqngkoor droegen het hunne 
bij tot het bereidmaken d"!r harten voor het 
woord, dat kracl.tig en duidelijk tot ons 
kwam. Wij mochten ons verheugen over drie 
zielen, me dien dag het hart voor den Heer 
ontsloten. Overvloeiend van dank is ons hart 
voor alles wat God ons schonk. C. H. R. 

vervolg van pag. 5. 
Indie. Aan de hand van de Hoogepriesterlijke 
zegenbede werd hun menig heerlijk woord 
toegevoegd. Onder de Vlag staande werd nu 
door de gansche vergadering aan de Kolonels 
het ,,Dat 's Heeren zegen op u daal" toege
zongen, waarop onze leider met dankgebed 
sloot. Toen volgde nog een veelzeggend 
moment, n.1. het zingen van het Engelsche 
en Ne<lerlandsche volkslied, symcolisch in 
deze bange tijden, doch tegelijk veelbelovend 
en getuigend van eenheid, die in den Chef
Secretaris en mevr. Ridsdel vereenigd was, 
ook in den arbeid voor God en zielen .. God 
zij met U tot. ons wederzien, Kolonels ! 

~RADIO-U ITZENDI NGEN 
NICRO-UITZENDINGEN 

N. I. R. 0. M. 
15 October 19.45 - 20.05 uur 

Avondwijding te verzorgen door 

M a i o o r C. B a r b i e r. 

Radio-Yereeniging ,,Midden -Java" 
17 October 19.00-19.30 uur 

Avondwijding te verzorgen door 

K a p i t e i n H. v. d. Ve e n. 
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