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lk geloof niet te overdrij
ven, wanneer ik zeg, dat 
honderd~n en duizenden 
rondom mij probeeren te 
bidden. Terwijl ik dit 
neerschrijf staat de maan 
vol aan den hemel en als 
God Zijn plan met de 
menschen ten uitvoer kon 
brengen, zouden delichten 
uit ontelbare woningen 
twinkelen in den kouden 
winternacht. Doch in 
plaats daarvan staan de 
buizen donker en koud 
bescbenen door bet maan
licbt. 

Het klagend geloei van 
bet luchtalarm is juist 
weggestorven. Groote 
scbaren menschen, over
vermoeid door gebrek aan 
goede nachtrust, maken 
zich gereed voor .. weer 
een nacht van bombarde
menten". Sommigen hun
ner zullen de zon niet meer 
zien opgaan ... Endegebe
den stijgen ten hemel. Hoe 
geheel anders zou het 
er in de wereld uitzien, 
indien de menschheid 
reeds Jang geleden begon
nen waste bidden naar het 
voorbeeld van Cbristus : 
,. Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, gelijk 
in den hemel alzoo ook 
op de aarde ". 

*** 

EAU •••• ~~ 
LUKAS .22: 41. 

ernstige uur aanvaarden 
en bidden. Bidden - al..
leen in de binnenkamer. 
Bidden - vereenigd met 
::inderen ! Bidden ,...,- in el
kanders woninge~ ! Bid.., 
den - voortdurend bid ... 
den! 
Laat ons bidden, dat 
God ons een openbaring 
van Zijn plannen met de 
wereld zal geven en ons 
zal aantoonen welk aan
deel wij daarin zullen 
hebben I Bidden, met de 
deur van ons hart wijd 
open, opdat de Heilige 
Geest binnen kan komen. 
Bidden en het nieuwe 
licht, dat tot ons komt, 
aanvaarden,zelfsal brengt 
dit pijn. Bidden, ook al 
roept dat gebed ons tot 
een volkomener overgave 
van onszelf aan Hem en 
nieuwe offers op den w~g 
van bet kruis. 
Laat ons bidden-, ondanks 
de af gematheid van bet 
lichaam en den geest, 
totdat bet antwoord 
komt, totdat wij weten, 
dat wij sterk zijn en wij 
verzekerd ·zijn, dat het 
gebed desrechtvaardigen 
overwonnen heeft. Bid ... 
den, totdat wij zien , dat 
bet menschdom zich be
wust keert tot God. 

*** 
De onzekerheid van aard
sche plannen dringt zich 
van uur tot uur aan ons 

W anneer wij onze gedach- op. Waar huizen stonden, 
ten la ten gaan over de toen ik deze regels begon 
onuitsprekelijke sm&rt, die de te schrijven, zijn nu puinhoo-
were1d in rouw en tranen fR V G pen ! Liefelijke herinneringen 
dompelt, zoeken wij in onzen ,, VA D J f R ff F Hf T H LJ N ; aan aardsch geluk en lief de· 
geest naar een smart, waaraan zijn verwoest. Verandering 
wij ditlijden ..- zij hetdan ook WANT Z/J WETEN N/ET, en verval zijn echter slechts 
maar eenigszins-zoudenkun- natuurlijke dingen in deze 
nen toetsen. En wij vinden WAT Z/J DQEN". materialistische wereldenals 
er geene dan in het leven van onze lief de zich alleen daar 
den Man van Smarten, onzen op gevestigd heeft, is ze 
Heer Jezus Christus, in 'die gedoemdtot ondergang. Door 
ure. dat Hij in den hof van het gebed komel! wij in 
Gethsemane diep in bet stof verbinding met de eeuwige 
~rne~r gebogen den wfl des ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~gen. Wij g~oelen den 
Vaders ziet en ~anvaardt. adem der eeuwigheid over ons 
Wij luisteren naar die geliefde stem, Hem niet afgenomen, doch kracht tot niet alleen l Hij heeft gezegd: .,Zie, aangezicht gaan, als wij het opheffen 
bewogen door in tens lijden, schoon dragen werd Hem geschonken. lk ben . met u, al de dagen tot aan de tot God. 
door overgave en geloof: .,Indien het Zoo staat Hij op van het gebed en treedt voleinding der wereld". In zou al mijn makkers over de ge ... 
mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Hij Zijn vijanden tegemoet, alreeds Daarom bidden wij, ten eerste om Gods heele wereld willen bezielen met een 
Mij voorbijgaan ! doch niet, gelijk lk Overwinnaar, ofschoon men -Hem wil voor ons leven te ontdekken en grooten ,.honger" naar deze innige 
wil, maar gelijk Gij wilt". henenleidt om gekruisigd te worden. daama om kracht, om Gods weg te gemeenschap met God, opdat zij als 
ZONDE - niet Zijn zonde, maar de Dit was een grootere overwinning gaan en dien wil ten uitvoer te brengen. een leger al onze belangen in vol
uwe en de mijne - brachten Hem aan clan eenige wonderlijke bevrijding zou En als wij _bidden, moeten wij in bet maakte · harmonie met deze groote 
deze plaats en doen Zijn ziel .. bedroefd hebben beteekend en die aan de wereld Heiligdom met. ons nemen de smarten waarheden zouden brengen. 
zijn tot den dood toe". De zonde d~r ,,Golgotha" zou onthouden hebben. en zonden der scharen, die nog niet Ik geloof. dat dit proces bezig is zich 
wereld was bet, die de droppelen bloeds geleerd hebben te bidden. te ontwikkelen in veler ]even. lk geloof, 
van Zijn voorhoofd ~ed vallen op de En God beantwoordt onze gebeden Op dit oogenblik schudt en trilt de dat velen bezig zijn te leeren, waar 
aarde, zonde, zoo afschuwelijk, dat de heden ten dage op gelijke wijze. Wij wereld op haar grondvesten door onze werkelijke schatten zich bevin
lichtende ziel van onzen Heiland door zijn zwak en dikwijls zouden wij gaarne wreede bombardementen. Doorstaat den en dat wij ons verheugen temidden 
de diepste duisternis van d·e hel werd ooze taak ontloopen, als wij door gebed mijn gebed en geloof deze proef? Ja ! der verdrukking in de wetenscbap, dat 
omgeven. een gemakkelijker uitweg zouden kunnen lk boor de stem van Jezus, zeggend : wij door het gebed anderen - zelfs 
De zonde der wereld was bet, die de vinden. Doch Jezus leidt ons naar de ,.In de wereld zult gij verdrukking degenen, die onze huizen en !evens 
kreet pver Zijn lippen deed komen: plaats, waar hulp noodig is, waar ons hebben, maar hebt goeden moed, Ik verwoesten ,...,... brengen tot den Ver
,.lndien het mogelijk is, laat dezen geloof het kwade kan overwinnen, dat heb de wereld overwonnen". Ik weet, losser der wereld. 
drinkbeker voorbij gaan". Hetantwoord de wereld bedreigt en de gevangenen , dat geen enkele ronkende machine den 
kwam. niet door een wonder, dat Hem kan bevrijden. Zijn dienstknechten moe'"' troon van God kan bereiken. Maar 
bevrijdde van de machten, die Hem ter ten in Zijn voetsporen treden en deze mijn gebeden wel - en ze doen bet ! 
dood wilden brengen; de last werd leiden naar bet kruis. Docb wij gaan Laat ons de uitdaging van dit droef.., 
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2 STRIJDKREET 

Een legende verhaalt ons iets uit den 
tijd van Christus' kruisiging ; hoe 
Christus, vermoeid van het dragen van 
het Kruis, dat men Hem op de schou
ders heeft gelegd, opdat Hij het Zelf 
naar Golgotha zal dragen, eenige 
oogenblikken tegen den muur van een 
huis van een rijken Israeliet leunt. 
Brieschend van woede stuift de 
Israeliet naar buiten en onder een 
vloed van scheldwoorden jaagt hij 
Christus weg. Zwijgend neemt Chris
tus Zijn Kruis weder op en kijkt den 
man even diep in de oogen, met een 
blik vol droefheid en ook vol mede
lij den. Maar nog woedender wordend 
om dien blik van dien gehaten, ver
oordeelden Mensch, Wiens medelijden 
hij in 't geheel niet noodig heeft, smij t 
hij de deur van zijn woning dicht. 

Eenmaal echter weer in zijn kamer 
zijnde, is het hem, also£ die oogen hem 
nog aanzien, zoodat hij geen rust meer 
heeft. Zelfs 's nachts, wanneer hij sla
peloos omwoelt ·op z'n legerstede, ziet 
hij die oogen. Den volgenden dag op 
z'n kantoor, op straat, overal achter
volgt hem die blik. Hij heeft slape
looze nachten, rustelooze dagen en ten 
einde raad verkoopt hij alles wat hij 
heeft, en gaat reizen, om die oogen 
maar te ontvluchten. Maar waar hij 
ook komt, in de donkere bosschen, bij 
de heldere meren, in de drukte der 
groote steden, overal en altijd ziet hij 
die oogen van droefheid en medelij den 
op zich gericht. N er gens heeft hij rust, 
totdat .. . . .. hij terugkeert naar zijn 
oude plaats en zich neerwerpt aan den 
voet van het Kruis, zich werpt in de 
liefdearmen van den Reiland. 

Het is slechts een legende, maar toch 
ligt er iets in, dat wellicht van toepas
sing is op uw levensgeschiedenis. 

Er komen zooveel menschen in de 
kerk, in Leger- en Evangelisatiezalen 
- en er zijn er helaas ook nog zoo
velen, die niets meer met God en Zijn 
dienst te maken willen hebben - die 
eenmaal een ontmoeting hebben gehad 
met Christus. 

Daar zijn er, bij wie de Reiland eens 
kloppend voor de deur huns harten 

KOMT, 
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stond; · van deze menschen zijn er ve
len, die de deur ontsloten hebben, 
maar toen ze zagen, dat het J ezus was, 
dat Hij in hun huis wilde komen, heb
ben ze zich brusk af gewend en de deur 
huns harten gesloten, liefst met gren
delen. Maar toch kunnen ze die eene 
ontmoeting niet meer vergeten ; juist 
in de meest prettige oogenblikken is 
het, also£ ze weer die teedere, vrien
delijke oogen zien, vol van droefheid 
en vol van medelijden. 

Er zijn ook anderen, die bij het ope
nen van hun deur, op het zien van 
J ezus, niet dadelijk de deur hebben 
dichtgegooid, neen, ze keken vol blijde 
verwachting in die liefdevolle oogen 
en ze luisterden eerst met gespannen 
aandacht naar die teere, zachte stem, 
maar toen zagen ze, terwijl ze even 
terzijde keken, iets, dat hun meer be
geerenswaardig toescheen ; toen zagen 
sommigen iemand, dien ze liever bin
nenlieten dan J ezus, en bijna onge
merkt .zijn ze langzaam achteruit ge
gaan en hebben ze heel zacht en voor
zichtig, also£ ze bang waren, J ezus te 
grieven, de deur gesloten. En J ezus is 
hun voorbijgegaan. 

DE TERRITORIAAL KOMMANDANT BEZOBKT ENKELE 
PLAATSEN IN MIDDEN- EN WEST-JAVA. 

Ofschoon onze Leider door drukke werk
zaamheden en de afwezigheid van den Chef
Secretaris in Sumatra, veel aan het kantoor 
gebonden was, werden toch verschillende sa
menkomsten in Bandoeng geleid en enkele 
plaatsen in Midden-Java bezocht. 

SEMARANG I kreeg een verrassingsbe
zoek. De vereenigde soldaten-samenkomst in 
verband met den Veldtocht was in vollen 
gang, toen onze Kolonel binnenkwam. De 
makkers lieten niet na hun blijdschap over 
dit bezoek te toonen en met aandacht werd 
ook geluisterd naar zijn boodschap als een 
ervaren strijder Gods tot zijn mede-strijder5 
in het koninkrijk Gods. Het was een goede 
avond en vele makkers boden zich aan deel 
te nemen aan de huisbezoek-campagne. 

Den volgenden dag werd een zaken-bezoek 
gebracht aan de leprozerie Donerodjo, waar
na de re is door ging naar AMBARA WA. 
Velen waren bijeengekomen voor de bijzon
dere samenkomst door den Kolonel hier ge
leid. Gi!tuigenissen en zang brachten afwis
seling in <le bijeenkomst en tot slot bracht 
onze leider op pakkende wijze de Evangelie
boodschap en zeven personen knielden neer 
aan de zondaarsbank om vergiffenis te zoe
ken. Prijst God ! 

Ook werd een bezoek gebracht aan den 
dessapost POERWONEGORO. Trots den 
zwaren regen, die de smalle dessapaadjes bijna 
onbegaanbaar maakte, was de zaal geheel 
gevuld en de warmte en vreugde binnen 
vormde een groot contrast met de kille on
aangename atmosfeer buiten. Het zangkoor 
en snaar-ork!est g!\ven goede medewerking 
en er was een sfeer van verwachtin.g, toen de 
Kolonel den Bijbel ter hand nam. Wij moch
ten ons verheugen over eenige zielen, die 
tot den Heer kwamen, waaronder een afval
lige. 

* * "' 
In BANDOENG werd een groote vereenigde 

soldatensamenkomst door den Kolonel ge
houden in verband met den Veldtocht voor 
Volwassenen. 

Ruim een 90-tal makkers van beide korpsen 
was bijeen en bezield werden onze strijd
liederen gezongen. Velen grepen in den bid
stond hun ,gelegenheid aan om den Heer 
nieuwe kracht en liefde voor zielen te 
vragen. Uit den schat zijner ja1enlange erva
ring gaf de Kolonel wijze raadgevingen in 
verband met de bijzondere poging tot het 
zielreddend werk, terwijl de uitleg van Gods 
Woord grooten zegen bracht tot onze ziel. 

Ook twee openluchtsamenkomsten werden 
in verschillende deelen van Bandoeng onder 
leiding van den Terr. Kommandant gehou
den, en wel een in het Pieter Sythoffpark 
en een in de Chineesche wijk. Door de tonen 
der muziek getrokken, kwamen aan eerst
genoemde plaats velen bijeen en luisterden 
met groote aandacht naar woord en lied. 
Het ·eenvoudig getuigenis der makkers en 
officieren, alsook de bijbelsche plaat bij de 
prediking door onzen Kolonel gebruikt, 
wekte veel belangstelling. 

In het Chineesche kamp waren vooral ook 
vele kinderen, voor wie de geschiedenis en 
de plaat van Samuel groote aantrekking had. 
Voor allen was echter de boodschap van 
toepassing en we gelooven, dat het zaad ook 
in deze bijeenkomsten uitgestrooid vrucht zal 
dragen. 

SOEKAMISKIN. Op Zondag 9 Maart was 
een groot aantal gedetineerden opgekomen 
in de strafgevangenis in genoemde plaats, 
toen de Kolonel met een aantal officieren 
kwam voor een bijeenkomst. ,,Korn tot den 
Heiland" - met deze uitnoodiging werd be
gonnen en alles wat dien avond gezongen 
of gesproken werd, stond in dit teeken : De 
liefde van Christus, die den zondaar noodigt 
tot vergeving en vrede. Hierover zong het 
officieren zangkoor en sprak de solo van Ka
pitein Sprokkereef. Daarvan getuigde ook 
het woord van de Majoors Ramaker en 
Jansen en op zeer bijzondere wijze kwam 
dit zeker tot uiting in de Evangelieboodschap 
van den Kolonel. ,,Al zijn uw zonden als 

Maar ook zij kunnen <lien blik niet 
meer vergeten ; soms is het te midden 
van hun werk, terwijl ze op kantoor 
zitten te schrijven, of op de werkplaats 
bezig zijn, of in een kamer, of in de 
eenzaamheid, alsof ze die oogen zien 
en die zachte stem weer hooren. Ze 
hebben alles geprobeerd, om dat kwijt 
te raken. Ze ontvluchten de eenzaam
heid, en kijken 's avonds met koorts
achtige haast de courant na, of in dezen 
schouwburg of in die bioscoop niet een 
stuk gespeeld zal worden, of een film 
vertoond, die hun onrust zal wegne
men. Anderen loopen rond en begeven 
zich in danshuizen en drinklokalen of 
op 't voetbalveld, om vergetelheid te 
zoeken, en nog anderen zoeken het in 
vriendschap met iemand, die ook zoekt 
en niet kan vinden. Maar ook daarin 
voelen ze een tekort ; ook dat kan hen 
niet helpen, om dien blik niet meer te 
zien en dat gefluister niet meer te 
hooren. En weer anderen zoeken het 
in boeken, in muziek, in gedichten; 
daarin vinden ze soms een kleinen 
troost, omdat ze daarin lezen, hooren 
en voelen, dat ook anderen dat hun
keren, dat vragen kennen, dat ook an-

r- -.. ...... "w'"' _,,...... -> 
De beste luchtbescherming 

in dezen tijd. 
(Ef. 6: 11, 12) 

Doet aan de geheele wapenrus
ting Gods, opdat gij kunt staan 
tegen de listig& omleidingen 
des duivels. Want wij hebben 
den strijd niet tegen vleesch en 
bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, ;,tegen de 
geweldhebbers der wereld, der 
duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelijke boosheden in de 

~--luc~~·. .. w'"'• ...... ..... ......,.._-..,) 

scharlaken, Ik: zal ze maken wit als wol", 
was het heerlijke, hoopgevende woord voor 
dezen avond. Met volle aandacht werd ge
luisterd en aan het slot van de bijeenkomst 
knielden twee mannen neer, om den Heer 
te zoeken. 

DE TERR. KOMMANDANT LEIDT DE 
AFSCHEIDSSAMENKOMST VAN 

MAJOOR MIDTEIDE TE BANDOENG. 

In verband met het uit den actieven dienst 
treden van Majoor Midteide werd een bijzon
dere samenkomst geleid door Kolonel Beek
huis in de Congreszaal te Bandoeng op 
Maandag 24 Februari. In besloten kring werd 
met de officieren van Bandoeng deze ge
beurtez:iis herdacht en hadden enkele mak
kers 1gelegenheid hun waardeering uit te 
spreken voor wat de Majoor gedaan had en 
geweest was. 

Ofschoon niet geheel vol, was de zaal toch 
mooi bezet en mochten wij verschillende 
persoonlijke vrienden van de Majoor opmer
ken, terwijl sommigen bloemen gezonden 
hadden, om te toonen, dat . ze haar niet 
vergeten hadden. Gi!heel volgens het beginsel 
van ons Leger werd deze avond benut, niet 
om den mensch te verheerlijken, hoe geze
gend de arbeid - in dit geval van de Majoor 
- ook was, <loch om Gods naam en macht 
groot te maken. 
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deren geleden en gezocht hebben en 
dat velen, Gode zij dank, ook gevon
den hebben. Maar toch vinden ze daar
in niet datgene, wat hen volkomen be
vredigt. Ook door de muziek heen, is 
het net, of ze die fluisterende stem 
hooren en is het, of sommige verzen 
en gezegden juist die pijnlijke wond 
aanraken en ze zoeken en wachten en 
dolen - totdat ze komen tot den Vre
devorst, totdat ze de deur opendoen, 
de grendelen wegnemen. 

En zooals ze bij 'het sluiten van de 
deur het gevoel hebben gehad, dat 
daar iets knapte van binnen, zullen 
ze nu, wanneer die deur ontsloten 
wordt, de blijdschap voelen binnen
stroomen, en een zachte hand zal dat 
ruwe wegnemen. 

Lezer( es), is de deur uws harten 
gesloten ? Is het donker in uw ziel, 
somber in uw leven ? Kunt ge die 
eene ontmoeting inet Christus niet ver
geten ? Hebt ge berouw over het 
dichtslaan, zijt gij gebonden ? Zijn 
daar de grendelen nog, die de deur 
gesloten houden? Er zijn zooveel gren
delen. De een heeft een grendel van 
eigengerechtigheid, een antler van 
hoogmoed of zelfzucht, of koppigheid 
- och, ge weet zelf wel, welke grendel 
bij u weggeschoven moet worden op
dat de deur geopend kan worden en 
J ezus kan binnenkomen. 

Komt, gij gebondene, troostlooze 
[harten, 

Knielt nu voor Hem, Die al uw 
[lijden deelt ! 

Brengt Hem 't gewonde hart, zegt 
[Hem uw smarten ! 

De aard heeft geen droefheid, die 
[Christus niet heelt. 

Zie, van den troon van God vloeien 
[er stroomen 

Van liefde, van gena, ons toebe
[deeld ! 

Wil om vergiffenis tot Hem nu 
[komen ! 

De aard heeft geen droefheid, die 
[Gods hand niet heelt. 

In zijn inleidend woord memoreerde de 
Kolonel allereerst de groote toewijding en 
liefde, waarmede de Majoor onder de in
heemsche bevolking had gearbeid, sinds zij 

.als een jong officier, de eerste zendelinge 
van het Leger uit Noorwegen, in dit land 
kwam. En dan - als een panorama ging 
,,al Gods goedheid" di.en avond aan ons 

.geestesoog voorbij, zoowel door de sprekers, 
die bet woord tot Majoor Midteide richtten, 
als door haar eigen persoonlijke getuigenis. 

Dankbaarheid n~ in dit alles een groote 
plaats in, <loch bovenal was bet de roeping 
-Gods, regelrecht, ·zonder vergissing, Zijn 
leiding, Zijn wegen door duisternis en licht, 
die onze gedachten boeiden. Men kon soms 
even ,,voelen" dat velen met de ziel luister
den, toen de Majoor vertelde van haar strijd, 
haar overwinning, haar twijfel en de zeker
heid, die volgde. Velen zagen eigen leven in 
verschillende perioden erin terug, anderen 
wellicht beleefden bet nog en zoo trokken 
woord en lied het hart opwaarts en werd 
God groot gemaakt. 

Een aardig intermezzo onder het vele ge
sprokene was het lied van de Scandinavische 
cfficieren. Wat een aardige groep was er 
bijeen, Noren, Zweden, Denen - alien in 
Bandoeng werkzaam. Een goede strijdkracht 
vormen ze in ons internationale Leger. 

Het zangkoor der officieren zong over de 
macht Gods tot bewaren en Majoor Midteide, 
over wier gezegenden zang velen spraken, 
zong zelf bet ernstige lied : ,,Een leven 
slechts". Mevrouw Lt. Kolonel Lebbink, 
Majoor Petterson en Brigadier IIIiorth spraken 
woorden van waardeering en kameraadschap. 
De boodschap van den Kolonel was : ,,Vreest 
niet, dezelfde God, Die U leidde al deze 
jaren, gaat nu ook met U", en· was zoowel 
opwekkend als diep-ernstig. Groote verwach
ting, in deze nieuwe ,,vrijheid" voor geeste
lijken arbeid, werd uitgesproken, als de 
gezondheid zoover teruggekeerd zal zijn, dat 
dit mogelijk is. Het was een goede avond, 
waarop de Majoor met veel vreugde terug 
kan zien. 

B. 
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,,Wee mij, want ik verga ! dewijl ik 
een man van onreine lippen ben, en 
ik woon in het midden eens volks, dat 
onrein van lippen is ! " Tot dezen uit
roep kwam de profeet Jesaja, (Jes. 

. 6 : 5) toen de Heere hem verscheen, 
en de serafs elkander toeriepen : 
Heilig ! heilig ! heilig is de Heere der 

heirscharen ! " 
Eenzelfde gevoel komt over mij, als 

ik mij neerzet om iets te gaan schrij
ven over de heiliging van den naam 
des Heeren maar mijn bede is, dat God 
de hier neergeschreven gedachten zal 
heiligen en ten zegen stellen. 

We lezen in Lukas 11, dat toen 
J ezus ophield met bidden, een van de 
discipelen Hem vroeg : ,,Heere, leer ons 
bidden ! ' Wij mogen zeker wel aan
nemen dat de discipelen onvoldaan 
waren over hun bidden, wanneer zij 
dit toetsten aan het gebed van J ezus. 
Zooals de rijke jongeling bij al zijn 
goede deugden geen waren vrede 
kende, omdat er iets aan zijn levens
houding ontbrak, zoo gevoelden de 
volgelingen van den Heer, dat hun 
gebed niet zoo innig en vol belevenis 
was als dat van hun Meester. 

Evenzoo zijn er in onzen tijd velen 
die moeten erkennen, dat zij niet dat · 
contact met God kunnen vinden dat 
er eigenlijk moet zijn. Wat is hiervan 
de oorzaak ? Laat ons tot J ezus gaan 
en van Hem leeren wat onze £out is. 

De vorige maand hebben wij gelezen, 
dat het kindschap Gods ons niet alleen 
het voorrecht geeft om te mogen bid
den ,,onze Vader", maar dat het ons 
ook verplichtingen oplegt. Die ver
plichting vat J ezus bij zekere gelegen
heid samen in deze woorden : ,,Zoek 

AM BON. 

Bij het vertrek van de Adjudants 
Luitjes uit Arrbon, die gedurende 
anderhalf jaar een gezegend werk in 
dezen post mochten verrichten, willen 
wij de gelegenheid aangrijpen iets te 
vertellen over wat gedaan wordt in 
dit cleel van ons zendingsveld. 

Het Leger des Heils heeft in Ambon 
een Militair-tehuis dat zich in een uit
stekende opkomst mag verheugen en 
ook van de -zijde der betrokken auto
riteiten veel belangstelling geniet. 
Jongens van verschillende godsdien
stige opvatting bezoeken het tehuis en 
zij vinden daar niet slechts ontspan
ning en aangename verpoozing, doch 
ook dikwijls de innerlijke kracht terug 
tot het volbrengen van hun plichten 
volgens de opvoeding in het ouderlijk 
huis. 

Ook heeft Ambon een bloeiend Leger 
des Heils-korps, waar de echte ouder
wetsche Legergeest wordt aangetrof
fen. Vurig en bezielCT wordt er getuigd· 
en gezongen. De makkers trekken er . 
op uit om huisbezaek . te doen en 
volgen met heel hun hart de Leger
beginselen en -methodes. Momenteel 
z.ijn ze druk bezig gelden bijeen te 
zamelen voor een eigen goede zaal, 
wat zeer noodig is. Een Maleische en 
Hollandsche zangbrigade geeft prach
tige hulp. 

Er is •een bloeiend jeugdwerk, wat 
voor de toeko'mst veel doet verwach

. ten. Hierbij afgebeeld ziet u de Toorts
dragersgroep, die op volle sterkte ge-

S T R IJ D K R E E T 

HET GEBED ONZES .HEEREN 
Uw naam worde geh~iligd ! 

Liikas 11 : 2. 

Door Adjudant K. Lippe. 

eerst het koninkrijk Gods en Zijne ge
rechtigheid." (Matth: 6: 33). Ook in 
het gebed dat ,:rezus ons leerde, neemt 
dat koninkrijk de voornaamste plaats 
in, en wordt in de volgende woorden 
uitgedrukt : ,,Uw naam worde gehei
ligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil ge
schiede gelijk in den hemel, alzoo ook 
op de aarde." ' 

In zijn boek ,,Christus en het gebed" 
zegt C. F. Andrews, dat we eigenlijk 
aan elk der drie genoemde beden zou
den moeten toevoegen : ,,gelijk in den 
hemel, alzoo ook op de aarde". Wij 
zouden dus moeten bidden: ,,Uw 
naam worde geheiligd, gelijk in den 
hemel, alzoo ook op de aarde". Wat 
Jezus ons wil leeren is, dat ook wij in 
ons gebed het voornaamste, het ko
ninkrijk Gods, de •eerste plaats zullen 
geven, maar ook, dat wij aan de ver
vulling van dat gebed zelf zullen me
dewerken. In dit geval dus de heili
ging van Gods naam. J ezus zelf gaf 
ons hierin het voorbeeld, want Hij 
zoekt in alles de .eere Zijns Vaders. 

Heiligen wil eigenlijk zeggen ,,af
zonderen" en de naam Gods moet dus 
een aparte beteekenis voor ons hebben, 
maar ook een afzonderlijke plaats in
nemen in ons denken, spreken en 
handelen. Velen doen hiermede als 
met bun trouwbijbel1 die wel een 
aparte plaats krijgt, soms op een mooi 
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tafeltje, maar waarin alleen bij heel 
bijzondere gebeurtenissen eens wordt 
gelezen, of, als met de bekende Zon
dagsche jas, waannede de Godsdienst 
op Zpndag wordt aan- en uitg€trok
ken. Dit is niet de bedoeling van onzen 
Heiland. Hij leert ons bidden : ,,Onze 
Vader, geheiligd worde Uw naam", op
dat wij aan dien N aam zouden denken 
zooals aan dien van onzen aardschen 
vader, aan wien .wij altijd met liefde · 
gedenken, waarover wij met eerbied 
spreken, en naar wiens wenschen wij 
ook op later leeftijd nog gaarne willen 
I.even. Meer echter dan onzen aard
schen vader, moeten wij onzen Vader, 
Die in den hemel is, eeren door ons 
leven. Hebben wij dit tot nu toe ge
daan? Jezus zegt: ,,Laat uw licht alzoo 
schijnen voor de menschen, dat zij 
uwe goede werken mogen zien, en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheer
lijken". (Matth. 5 : 16). Ons licht la ten 
schijnen voor de menschen beteekent 
dat niet, da't wij in onzen dagelijk
schen omgang met de menschen 
toonen, dat wij Jezus' volgelingen zijn, 
en dat wij God liefhebben en vreezen. 
Wil het niet zeggen, dat wij oprecht 
en waar worden bevonden, bereid tot 
alle goed werk, en vol liefde voor hen, 
die onze naasten zijn. Ik herinner mij 
een man, die na 11 jaren in de gevan
genis te hebben doorgebracht, tijdelijk 
in een onzer inrichtingen werd opge
nomen. 

Hij vertelde, dat zijn stiefmoeder 
beter was dan zijn eigen moeder en 
dat zij een daadwerkelijke Christin 
was. Hoewel zelf communist, bracht 
deze man onbewu~t eer aan God, en 
dit, omdat een eenvoudige vrouw haar 
Iicht had Iaten schijnen. 

In het laatste onderricht, dat J ezus 
aan Zijn discipel.en geeft zegt Hij : 
,,Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat 
gij veel vrucht draagt". Wij moeten dus 
vruchten voortbrengen. Het is dus niet 
genoeg om enkel goed te zijn, omdat 
dit de wil van God is en Zijn naam 
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daardoor wordt verheerlijkt, maar wij 
moeten de handeu aan den ploeg slaan, 
en werken voor de uitbreiding van 
Gods koninkrijk. Geen landman kan 
verwachten, dat zijn land een goeden 
oogst zal voortbrengen, als hij daartoe 
n.iet al 'het noodige heeft gedaan. Geen 
Christen zal vruchten voortbrengen, 
als hij niet werkt zoolang het dag is. 

U w naam worde geheiligd ! Deze 
bede dwingt ons den blik naar binnen 
te slaan en te onderzoeken of wij aan 
de vervulling hiervan hebben mede
gewerkt. Het is niet noodig al onze 
fouten en m.isslagen op te sommen, om 
velen van ons tot de erk€nning te 
brengen van het tegendeel, en w.ij her
halen nu nog eens de vraag: ,,Wat toch 
is de oorzaak van ons onvruchtbaar 
gebed ?" Het antwoord is nu niet zoo 
moeilijk meer te vinden. Bij Christus 
was al Zijn spreken, denken en doen 
naar God gericht. B.ij ons was dit op 
onszelf geric'ht. Eigenbelang, de eer van 
menschen, gemakzucht en vele andere 
zaken hebben ons in een verkeerde ver
houding tot God gebracht. Willen wij 
het verloren contact met God terug
vinden, dan zal er dus in onze Ievens
houding een ommekeer moeten plaats 
vinden. Christus gaf aan onze persoon- . 
lijke behoeften in het ons gegeven ge
bed maar een kleine plaats, omdat zoo
als Hij zelf zegt, onze hemelsche Vader 
weet, dat wij deze dingen behoeven. 
Aan de eere Gods, en onze verhouding 
tot Hem en onzen medemensch wordt 
de meeste aandacht besteed. Zal het 
met ons goed zijn, dan moeten deze 
dingen ook voor ons de belangrijkste 
zijn. De bede van den Psalmist moet 
dan de onze worden : ,,Laat de redenen 
mijns monds en de overdenkingen 
mijns harten welbehagelijk zijn voor 
Uw aang€zicht, o Heere", of zooals de 
dichter van een moqi lied het zegt: 
,,Schenk mij 't verlangen van mijn hart, 
dat 'k voor U spreek en denk en werk". 
Aan de ziel, die zoo tot God nadert, 
schenkt Hij Zijn zegen, en openbaart 
Hij Zijn wil. 

In hem die rust in Uwen wil, 
Wordt Uwe kracht geopenbaard; 
Als werktuig in Uw hand, is hij 
Uitsluitend tot Uw dienst bewaard. 
Dat heerlijk lot zij ook mijn deel : 
'k Geef daartoe mij aan U geheel. 

NIEUWS VAN HIER EN DAAR 

kiekt werd met het afscheid van de 
Adjudants Luitjes. Ongeveer een jaar 
geleden werd deze Groep opgericht. 
Het begin was eenvoudig. Een onder
wijzer stelde zich geheel belangeloos 
beschikbaar enkele jongelui klaar te 
maken voor het Klein-Ambtenaars, 
examen. Voorwaarde was echter, dat 
alleen d.egenen, die Toortsdrager wil
den worden hieraan deel konden 
nemen. Hierdoor werd een goede kern 
gevormd van jongelui, die wisten wat 
ze wilden en het vast besluit hadden het 
verheven doel der Toortsdragers hoog 
te houden. Elke veertien dagen komen 
de I.T.B.-ers samen voor spel, musi
ceeren, e.d. terwijl de avond besloten 
wordt met een bijbel-gedeelte. Ook is 
in verband met de Groep een Sport
clu b gevormd, waar de heer Tuasela 
als mede-I.B.T.~er zijn krachten geeft. 
Pe jongelui moeten zelf hun sportcos
tuum aanschaffen, zoodat ze er ook 
wat voor over hebben. 

Mooie kindersamenkomsten worden 
in verband met het jeugdwerk gehou
den en een flink aantal jong-soldaten 
strijdt dapper mee in de gelederen. 

God zegene ons Leger in Ambon en 
leide het voort tot overwinning ! 

s~V" ................ - ........ ~ 
j DE VEILIGSTE POSITIE. { 

I 
Want ik ·hen verzekerd, dat noch dood, I 
nocb leven, noch Engelen, noch overheden, 
noch machten, noch tegenwoordige, noch 
toekomende dingen, noch hoogte, noch 
diepte, noch eenig ander schepsel ons zal 
kunnen scheiden van de liefde Gods 1 welke 

C 
Christus Jezus onzen Beere. 

(Rom. 8 : 38, 39). ... _...,. ....... 

AMBON. 

V aarwel en welkom. Bezoek van Majoor 
Ramaker. 

Trots de zware regens waren de samen
komsten door Majoor Ramaker in ons korps 
geleid, zeer goed bezocht. In de Holl. heili
gingssamenkomst heerschte een rustige sfeer, 
een groote schare was tegenwoordig en het 
zangkoor zong met bezieling een v.an zijn 
mooie liederen. Des avonds was een 120-tal 
menschen opgekomen. Mevr. Majoor Gerth 
gaf haar welkom en zeide, dat zij en de 
Majoor gekomen, om als dienaren Gods onder 
de menschen te arbeiden. De I.T'8.-ers zon
gen met geestdrift hun lied : ,,Heft hoog de 
toorts der naastenliefde" ; ook de Holl. zoo
wel als de Mal. zangbrigade deden zich. 
hooren. Ook nu werd door Majoor Ramaker 
bet woord met kracht gepredikt. 

De afscheidssamenkomst van de Adjudaflts· 
Luitjes had vele b!=!langstellenden same:n.. 
gebracht. Een mooi vaarwellied werd hun 
toegezongen. Majoor Ramaker memoreerde 
den arbeid, dien zij in de 20 maanden van 
hun verblijf hadden mogen verrichten en de 
hulp en sympathie door hen betoond aan 
makkers en vrienden. Namens de heilssol
daten sprak de Sergt. Majoor, zeer onder 
den indruk van den avond, eenige woorden. 

Ofschoon het een vaarwelsamenkomst w.as, 
'heerschte er toch - geheel in den geest van 
ons Leger - een opgewek:te en geestdriftige 
stemll?ing. Het woord van den Majoor ·bracht 
zegen tot ons hart en het is met groote dank
baarheid, dat wij op dit hezoek mogen te
rugzien. 

Kapt. C. 

MALANG II. 

Het was een groote dag voor Malang II 
en vooral voor de .zusters, toen op 17 
Februari door mevrouw Majoor Palstra de 

Gezinsbond als zoodanig werd gemstalleerd. 
Rondom de met bloennen viersierde tafel 
zaten de zusters bij elkaar. Na het openings
lied en gebed legde mevr. Palstra aller
eerst uit, wat de Gezinsbond ten volle be
teekende en deed dit op zulk een wijze, dat 
de meeste der aanwezige zusters zich dade
lijk als lid lieten inschrijven, zoodat onze 
Bond reeds 35 leden telt. Het lezen en. ver
Jdaren van GC?<ls wooro bracht grooten zegen 

. :tot de ziel en zeker zal het gesprokene onze 
zusters helpen bij het opvoeden van hun 
kind.eren en om zelf in haar gezin de liefde 
van 'Chlistus te toonen. Met een dankbaar 
hart voor Zijn zegen en de leerzame wenken, 
~ we ontvlngen, gingen we huiswaarts. 

L .T.T. 

PAPEKELAN. 

Nieuwe opening. 

Op Zaterdag 1 Maart arriveerden Adju
tlant en mevr. Gladpootjes in Papekelan in 
verband met de opening van dit nieuwe 
korps. Bijna 300 menschen w.aren voor den 
openingsdienst aanwezig. Vele makkers van 
korps Tondano, waaronder het zangkoor en 
de Toortsdragers Waren gekomen om te as
sisteeren. Allereerst zette de Adjudant de 
wording en het doel van het Leger des iHe:ils 
"..liteen en toen de korpsvlag werd uitgerei:kt, 
was dit ee~ ontroerend oogenblik. De eerste 
soldaat werd daarna ingezegend. Den da.ar
op volgenden Zond.agavond waren geen ma.k
kers van Tondano aanwezig, toch vulde een 
prachtige schare van 150 menschen de zaal ! 

Het was een echte Legersamenkomst, veel 
zang en getuigenissen. Geheel vrijwillig 
kwamen na zwaren strijd 9 zielen tot God. 
Wij gelooven voor een overwinnenden tijd ! 

Een strijder . 
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ONS LEGBRWERK IN DE MINAHASSA. 
In December 1932 werd het Leger 

des Heils-werk in de Minahassa offi
cieel begonnen. Men zou kunnen 
zeggen, vooral in de groote plaatsen, 
dat dit deel van onzen Archipel ,,alles
-zins godsdienstig" is. Reeds zeer vele 
jaren wordt door de kerk ook een 
gezegend werk aldaar verricht, doch 
niettegenstaande dat doet het Leger 
des Heils met zijn bijzondere taak en 
bijzondere methoden er een goed werk, 
vooral in de kampongs en plaatsen in 
de bergen, waar onze officieren met 
den waren zendingsgeest onder de be
volking arbeiden. Een bewijs, dat de 
Legergeest bij de Minahassers ingang 
vindt, is wel het feit, dat vele kandi
daten vanuit hun ,,land" naar de 
Kweekschool zijn gekomen, om opge
leid te warden voor het officiersschap 

, en ook velen, teruggekeerd in eigen 
omgeving, als heilsofficieren hun land
genooten voor God winnen. 

Vanuit de verschillende korpsen 
warden vele buitenposten bezocht en 
langza'merhand warden deze zelf tot 
korpsen gevormd. Een groote hulp bij 

de prediking van de boodschap is de 
arbeid der poliklinieken, die in ver
scheidene posten gevestigd zijn en in 
een groote behoefte voorzien, vooral 
onder de kampongbevolking in de 
bergen. 

Het jeugdwerk heeft in de Minahassa 
een goede kans. Hierbij afgebeeld zien 
wij Kapitein Nelwan, juist voor Ma
nado II aangesteld, bezig met zandbak
onderricht aan de kinderen van kam
pong Bitoeng. Ongeveer een 50-tal 
kinderen bezoekt hier geregeld de kin
dersamenkomsten. In al onze korpsen 
wordt veel aandacht aan de kinderen 
geschonken en Adjudant Gladpootjes, 
de vaarwellende Districts-officier, 
schreef : ,,Ons motto is ,,In iederen 
kampong een zandbak ! " 

De Internationale Toortsdragers-be
weging is gebleken van bijzondere aan
trekkingskracht te zijn voor de jonge 
Minahassers. 

Mooie groepen zijn reeds ge1nstal
leerd in Tompasso, Sander, Manado I, 
Toempaan en Tondano. Van de laatste 

De ,,Zandbak" 
in een der kam· 
pongs hehoorend 

hij korps 
MANADO II. 
De kleuters heh· 
hen schijnhaar 
veel helangstel
ling voor wat de 
Kapitein verteltl 

ONZE ZELFVERLOOCHENINGS
AANVRAGE. 

AAN DE VRIENDEN VAN ONZEN ARBEID IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

,,ZELFVERLOOCHENING" - voor velen heeft clit woord in den loop van clit laatste 
jaar wel een heel nieuwen klank gekregen ! Er zijn zeer vele offers gevraagd en op 
prachtige wijre heeft de bevolking van deze Gewesten getoond bet hart op de rechte 
plaats te hebben. Tocb mogen wij, hoe intens we ook meeleven met den ontzettend 
grooten nood in Europa, den nood in eigen omgeving niet vergeten. Nog altijd zijn er 
de h1mderden bedelaars, zieken, melaa_tschen, verlatenen, jong en <>ud, clie, tenzij de 
belpende hand der naastenliefde hen grijpt, dreigen onder te gaan in de ellende, waarin 
zij door eigen (}f anderer schuld zijn geraakt. 

Gaarne kwijt het Leger des Heils rich van de taak dezulken te belpen en een nieuwe 
of betere k.ans in bet leven te geven, hun lij~en te verzachten en den wankelen voet 
te steunen. De middelen daartoe. echter mooten wij van de vele menschenvrienden 
verwachten, clie tot nu toe ons nimmer teleurstelden en bet ook zeker ditmaal niet 
zullen doen. 

Waar u de gelegenheid tot persoonlijke directe bulp ontbreekt, kunt u uw bijdrage, 
welke gij voor deze hulp bescbikbaar stelt, overhandigen aan een onzer collectanten, 
clie in den loop dezer maand u zal beZ<>eken. Geeft zooveel ge kunt missen en geeft met 
een blijmoedig hart. God zegene u en uw gave ! 

Hieronder geven wij eenige sprekende cijfers betreffende den Legerarbeid, verricbt 

gedurende 1940. 

In de zeven tehuizen voor kinderen, totaal verzorgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 

,,William Booth"-Ooglijders-Hospitaal - Semarang .. . ... patienten 799 
verpleegdagen 37660 

,,William Booth" -ziekenhuis te Soerabaja 

Ziekenhuis te Toeren 

In de ziekenhuizen en wijkverplegingcn te Pelantoengan, 

pa ti en ten 
verpleegdagen 
baby's geboren 

patienten 
verpleegdagen 

2208 
33097 

796 

1607 
34710 

Makassar, J.Jandoeng, Kasijan en Padang .. .. __ . _ ... _... patienten 1470 
verpleegdagen 19911 

In de 68 poliklinieken en bulppoliklin:ieken hulp verleend, persolJlen : 

In de 4 leprozerien ............ ........... ......... ····-·---· ·· ...... -. . . . patienten 
verpleegdagen 

In de 3 bedelaars.kolonies te Boegangan, Ka ijan, Palim.anen patienten 
verpleegdagen 

Op de Landbouwkolonie te Kalawara waren : kolonisten 

De militair-tehuizen werden bezocht door bet volgend aantal personen: 

De ,,brokkendagen" braehten een 5000 stuks wollen kleeding bijeen 
voor bet COVIM. 

234229 

1237 
386850 

2295 
328831 

333 

156168 

De Adjudants 
Runtuwene te· 
midden van de 

kinderen van 
korps SO ND ER. 

groep hebben wij het genoegen hier
bij een goede foto te plaatsen. (Zie 
pag. 8). 

De Adjudants Kalangii doen hier een 
mooi werk en kunnen met recht 
trotsch op hun troep zijn. Binnenkort 

WOORDEN VAN STERVENDE 
ZONDAREN. 

,,Ik lijd de smarten van de verdoemenis." 
Ta!llerand. 

,,G€ef mij meer laudanum, opdat ik niet 
aan de eeuwigheid zal denken." 

Mirabeaii. 

,,Ik: sta op het punt een vreeselijken 
sprong in het duister te doen." 

Hobbs - een atheist. 

,,Ik hen verlaten van God en menschen ! 
Ik: ga naar de hel ! 0, Christus ! 0, Jezus 
Ohristus !" 

Voltaire. 

,,De duivel is een verleider en ik hen 
verleid." 

Cromwell. 

,,Hoeveel hloed, wat al moorden, hoeveel 
slechten raad heb ik op mijn geweten ! 
Ik ga verloren ; ik zie .het heel duidelijk !" 

Karel IX, koning van 
Frankrijk. 

WOORDEN VAN STERVENDE 
CHRISTENEN. 

,,Leef in Christus ! Leef in Christus ! dan 
heeft het vleesch den dood niet te vreezen." 

Knox. 

,,Het beste vafl alles : God is met ons !" 

•• -

zullen D.V. ook I.T.B.~ers ge1nstalleerd 
warden in Werot en Remboken. 

In Sander heeft het Leger des Heils 
een school, die mede een groote hulp is 
om de jeugd te bereiken. 

,,Ik: heh pijn - daar is niets tegen te 
:;:eggen - maar ik heh vrede ! Ik heh vrede !" 

Ba,xter. 

,,iDe strijd is -gestreden, de strijd is ge
streden en de overwinning behaald ! De over
winning is behaald voor eeuwig ! Ik zal mij 
wasschen in een oceaan van reinheid en 
vreugde in alle eeuwigheid. Geloof en ge
duld houden stand." 

Payson. 

WOORDEN VAN DEN STERVENDEN 
ZALIGMAKER. 

,,Vader, vergeef het hun, want zij weten 
niet, wat zij doen." 

,,Vrouw, zie Uw zoon ! Zoon ... . . . . :. zie 
u we moeder !" 

,,Voorwaar zeg Ik u, beden zult gij met 
,Mij in h.et paradijs zijn." 

,,Eloi, Eloi, lamma, sabachtani !" 

,,Mijn God, Mijn God ! waarom bebt Gij 
Mij verlaten ?" 

,,Mij dorst " 

11Het is volbracht !" 

,,Vader, in Uwe handen "beveel Ik Mijn 
Wesley. geest!" 

- VOOR DE ZUSTERS. 

GELIJKENISSEN UIT DEZEN TIJD. 

DOOR MEVROUW GENERAAL CARPENTER. 

T ERWIJL ik wakker lag in den nacht, 
luisterend nap.r het regelmatig geronk 

van de doodende hommenwe~rs, het 
geweld van het afweergeschut en het geluid 
van de uit elkaar barstende bommen dichtbij , 
zijn de woorden van het oude lied - dat 
als het meest wondervolle in de Engelsche 
taal beschouwd wordt - te~ens weer in 
mijn hart opgekomen en me over de lippen 
gevloeid, als het meest passende gehed VOOl' 

het oogenhlik : 

Jezus, Redder van mijn ziel, 
Laat mij schuilen aan Uw hart. 
Als de storm mij overviel 
En wanneer mij satan tart. 
Leid mij aan Uw sterke hand, 
Tot· des levens storm bedaart, 
En 'k in veil'ge haven land, 
W aarop hier mijn oog reeds staart. 

Voor mijn geest kwam het •beeld van een 
ha:by, verschrikt door een of ander vreeselijk 
geluid, het hoofdje verbergend aan moeders 
borst. De kleine is zeker, dat de sterke 
arrnen der liefde, die het omsluiten, vast 
zullen houden en ik heh tot God gezegd : 
,,Zoo schuil ik hij U, o iHeer !" 

Met deze gedachte hen ik in slaap gevallen, 
cndanks de beangstigende geluiden rondom 
mij, om verkwikt te ontwaken, gereed voor 
een nieuwen dag in den dienst van God. 

• • • 

In dezen oorlogstijd heb ik zelf geen kleine 
kinderen voor wie ik bezorgd behoef te 
zijn. In den vorigen oorlog . had ik ze wel 
en kostelijke lessen in vertrouwen heb ik 
Yan ze geleerd, die mij nu nog helpen. 

Eens, terwijl wij aan het strand in Australie 
waren, sloeg ik de kinderen gade, die speel
den in het water. Plotseling kwam een ge
weldige golf aangerold en omsloot mijn 
kleine meisje. Terwijl het water haar mee
sleurde, zag ik een stralend inplaats van 
een vers·chrikt gezichtje ! Geheel gekleed 
ging ik het water in, er tot aan mijn middel 
doorwadend, en greep haar bij het jurkje. 
Terwijl ik haar in mijn armen hield, zei ze : 
,,Lieve mamma, ik wist wel, dat je me niet 
zou la ten ondergaan" . Deze herinnering is 
een vah mijn meest kostbare bezittingen. 

Vandaag zijn veler onzer omsloten door 
een golf van verwoestende -0mstan<ligheden. 
Zullen wij het hart van onzen Vader ver
hlijden door een Iiefdevol vertrouwen, dat 
zegt : ,,Ik weet wel, dat Gij mij niet onder 
zult laten gaan !" 

Lieve zusters, ik ibeveel U dezen weg 
van vertrouwen aan. Denlrt aan het woord 
van den Vorst des Vredes: ,,'Vrede laat 
Ik u, Mijnen vrecfo geef lk u; niet gelij
kerwijs de wereld· hem geeft, geef Ik hem 
u. Uw hart worde niet ontroerd, en zijt 
niet versaagd." Laat ons rusten in Zijn 
liefde ! 
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Jezus is verrezen ! Eere zij Zijn naam, 

Eere zij den sterken Held ! 
Jezus is verrezen ! Looft Hem al te zaam ! 

Hij heeft satans macht geveld. 
Dood, waar is uw overwinning ? 
W aar is nu uw prikkel, hel ? 

Jezus heeft verwonuen, schoon de strijd was fel; 
Eeuwige eere zij Zijn naam ! 

,,Houd in gedachtenis, dat Jezus 
Christus uit de dooden is opgewekt !" 
zegt Paulus tot Timotheus (2 Tim. 2 : 8) 
en ook nu zouden wij graag als met 
de stem van een aartsengel ditzelfde 
woord, in denzelf den geest willen laten 
hooren, de wereld over. 

De volken woeden tegen elkander 
en in minstens drie van de vijf wereld
deelen vindt u weer oorlogsgraven en 
hier en daar oak al weer oorlogsge
denkteekenen. 

Ieder onzer denkt als vanzelf aan 
eigen vaderland en velen betreuren 
eigen familieleden en dierbare vrien
den. 

Een zee van leed gaat weer over de 
menschheid. bittere smart heeft vele 
harten gebroken, schrijnend wee heeft 
alweer uit honderden levens de ge
lukszon doen verdwijnen, dood en 
rouw versomberen ans en bij velen 
rijst de vraag : 

,.Wat kan ik nu nag verwerken ?" 

Bedenkt lieve vrienden, dat Christus 
uit de dooden is opgewekt ! 

De teekenaar van de hierbij gaande 
plaat heeft het zoo heerlijk en sug
gestief uitgebeeld. Op den achtergrond 
is het kerkhof, het soldaten-kerkhof 
en het gedenkteeken met zijn bloemen 
en kransen, ten bewijze, dat men de 
dooden niet wil vergeten, maar de 
},erinnering aan hen levend wil hou
den. 

Maar wat domineert ? Niet <lat 
kerkhof. niet die graven of gedenk
teekenen. Neen. Jezus de verrezen 
Reiland Hij beheerscht het alles, Hij 
verlicht dat sombere kerkhof ! Hij 
heeft den dood verslonden tot over
winning ! Zijn verheven Persoon, Zijn 
overwinning, het eeuwigheidslicht, dat 
Hij uitstraalt. verwekt hoop, onvergan
kelijke hoop en dat alles doet ons met 
den apostel juichen : 

,,Zalig zijn de dooden, die in den 
Heer sterven '" 

Want, zooals het Legerlied zingt, 
daar, over dood en graf, 

.. Daar zien we onze dierbren weer, 
Die ons zijn voorgegaan." 

DIENST VAN H.M. DE KONINGIN 

DER NEDERLANDEN 

(ON H.H. THE QUEEN OF Tl-IE 

J a, dank God, er is een wederzien ! 
Hoopvol kunnen wij verwachten straks 
wederom vereenigd te warden met hen, 
die ans voorgingen. Zij zijn gevallen 
in den strijd, neergemaaid door den 
sikkel des doods, maar allen, die in 
Christus gelooven, hebben deel aan 
dat eeuwig koninkrijk van gerechtig
heid en vrede. Dood en rouw zijn 
voorbij, alle tranen worden van de 
oogen afgewischt, want de eerste din
gen zijn voorbij gegaan en Hij, de 
Koning op Zijn troon, heeft alle dingen 
nieuw gemaakt. Halleluja ! J ezus is 
\errezen ! 

W anneer de opstanding van J ezus 
uit de dooden, alleen die troost en be
moediging had gebracht, zou het al 
wonderheerlijk zijn, maar er is nag 
meer. Bedenkt, wij hebben een leven
den Reiland. Niet alleen stierf Hij voor 
ans om verzoening te bewerken, maar 
nu leeft Hij, als de eeuwige Hooge
priester, om voor ons te bidden bij den 
Vader. Luister naar wat Paulus zegt: 

,,Indien wij, vijanden zijnde, met 
God verzoend zijn door den dood 
Zijns Zoons, veelmeer zullen wij 
verzoend zijnde, behouden worden 
door Zijn }even." (Rom. 5: 10) 

En verder : Christus is de Gestor
vene, wat meer is, de Opgewekte, Die 
ter rechterhand Gods is, Die oak voor 
ons bidt. (Rom. 8 : 34 Nieuwe ver
taling.) 

Een levende Heiland, Die met ons 
is, al onze dagen, Die ans leidt, raadt, 
bezielt en beschermt. Wiens bijzijn 
onuitsprekelijke vreugde met zich 
brengt en ons in staat stelt te leven 
en te werken in het licht der eeuwig
heid, wetende, dat wat ons ook over
komt, wij straks na het doorwaden der 
doodsrivier, den Koning der eeuwen 
zullen zien in Zijn heerlijkheid. 

Daarom, hebt goeden moed, strijdt 
den goeden strijd des geloofs, vreest de 
machten der duisternis niet, maar : 

Houd (steeds) in gedachtenis, dat 
Jezus Christus uit de dooden op
gewekt is ! Hallelu_ja ! 
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HET WONDERBARE BOEK. 
Van den ouden Evangelist Baedeker, 

die op zijn 70ste jaar nag driemaal de 
gevangenissen in Siberie bezocht om de 
boodschap van Verlossing te prediken, 
wordt het volgende verteld. 

Bij een van zijn laatste bezoeken 
stand hij er bijzonder op alle gevan
genen te bezoeken, oak een man, die 
tot levenslange straf veroordeeld was. 

Bij hem gekomen reikte Baedeker 
·hem een Nieuw Testament, doch de 
gevangene antwoordde hem : ,,Ik kan 
niet lezen en heb er dus niets aan". 

Toen nam de Evangelist uit zijn zak 
een oogenschijnlijk, klein onbeduidend 
zakboekje in karton gebonden en ter
wijl hij het met een blik vol lief de 
den gevangene overhandigde, zeide hij. 
,,Hieruit zal ik u den inhoud van het 
Nieuwe Testament verklaren". 

De gevangene opende het boekje en 
tot zijn verwondering zag hij twee ge
heel zwarte bladzijden. 

,,Is dit niet het beeld van uw !even?" 
vroeg de grijsaard. ,,Het verleden is 
vol zonde, het heden is droevig en 
duister, en de toekomst schijnt hope
loos te zijn. Sla nu echter de bladen 
om." 

Twee bloedroode bladzijden kwamen 
nu ender de oogen van den zeer op
merkzaam geworden man. ,,Dit rood", 
ging Baedeker voort ,,doet denken aan 
het dierbaar bloed van J ezus, dat voor 
u en voor mij vergoten is, als een 
zoenoffer voor ons schuldig leven en 
<lat onze zonde uitdelgt. Sla nu het 
blad weer om - deze witte bladzijden 
toonen u, hoe uw hart als sneeuw zoo 
wit is in Gods oogen, indien gij aan 
Christus gelooft en aan het werk dat 
Hij voor u volbracht heeft. 

En bekijk nu de laatste bladzijden, 
die als met goud overdekt zijn en de 

Nevenstaande dankbetuiging werd namens 
H. M. de Koningin vanuit Londen ontvangen, 
' 'oor de Zak-Agenda 1941, welke aan duizen
den militairen van Land- en Zeemacht, 
zoowel in Engeland als Ned.-Indie werd uit
gcreikt. 

Een 

Paasch·overdenking 

door 

Kolonel A. C. Beekhuis 

II 
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eeuwige heerlijkheid voorstellen. Wat 
oak uw lot op aarde moge zijn en 
welk oordeel hier oak over u uitge
sproken zal warden, als gij het Heil 
aanneemt, dat God in Zijn Zoon, Jezus 
Christus, u aanbiedt, zoo wacht u de 
hemelsche heerlijkheid en de vreugde 
samen te zijn met hen, wier kleederen 
rein gewasschen zijn in het bloed van 
het Lam." 

Tranen stroomden den veroordeelde 
over de wangen, toen hij dit wonder
bare boekje aan zijn hart drukte en 
uitriep: ,,Ja, dat begrijp ik ! Dat is een 

-Boek, dat ik lezen kan en welk een 
heerlijke boodschap brengt het mij ! 
Nu kan ik alles dragen, nu ik weet, 
dat God mij lief heeft en ik die liefde 
versta !" 

Vanaf dat oogenblik werd zijn leven 
anders en werd ·hij in zijn omgeving 
nag velen tot zegen. 

Hoe gij bekeerd 
kunt warden. 

G IJ moet erkennen, dat gij een _zondaar 
zijt voor God en dat ge in gevaar ver

keert uw ziel te verliezen. 
Gij moet gewillig zijn het ve-rkeerde in 

elken vorm op te geven en goed te maken, 
voor zoover dit mogelijk is, allles wat ge 
tegen anderen hebt misda:an. Indien gij be
reid zijt dit te doen, kunt gij zeker zijn. van 
Gods bereidheid om uw kreet om vergeving 
te hooren. 

Roep Hem nag hede.n aan, want Hij zegt : 
,,Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwer
pen". Gij kunt vergeving en reiniging ont
vangen en een geheel nieuw mensch warden 
door het geloof in Jezus Christus. 

Denk er aan, dat de duivel zal trachten 
u weder071t in de zonde te doen vallen, maar 
God is machtig uw voet voor struikelen te 
bewaren en u wederom op te helpen, indien 
gij in een onbewaakt oogenblik aan den 
vijand gehoor zoudt geven. 

Heden, zoo gij Zijne stem hoort, verhardt 
uw hart niet, maar laat u leiden ! 
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BEZOEK VAN DEN CHE~SECRETAru~ 
L t.-K 0 L 0 NE L LE BB INK, 
AAN SUMATRA'S OOSTKUST. 

Op Dinsdag 25 Februari verwelkomden kwamen stonden de kinderen voor het 
wij den Kolonel op Poeloe si Tjanang. 
Natuurlijk is een bezoek van Java een 
grootsche gebeurtenis voor onze makkers en 
moest de Kolonel veel vragen beantwoorden 
bij dit eerste samentreffen met onze kame
raden aan de Oostkust van Sumatra. 

POELOE SI TJANANG. 

Des avonds werd in het korps aan de 
kolonie verbonden, een zeer gezegende 
samenkomst geleid met de patienten. Alles 
zag er even feestelijk en keurig uit. De beide 
zangkoren gaven een lied ten beste, terwijl 
met onverdeelde aandacht werd geluisterd 
naar de boodschap door den Kolonel uit Gods 
W oord gebracht. De Heer kwam ons dicbt 
nabij en deze bijeenkomst was een goed 
begin voor de reeks, die nag zou volgen. 

.MEDAN. 

De volgende dag werd bijna geheel in 
beslag genomen door het bezoeken van auto
riteiten, het doen van inspectie. e.d. De 
avond was echter gewijd aan een lezing, 
getiteld ,,Het Leger des Heils in Oorlogstijd", 
welke gehouden werd in bet Europeesche 
kinderhuis. Met veel aandacht werd de zeer 
interessante causerie gevolgd. Er was dien 
avond oak nag een verrassing. Majoor 
Roemers, die deze maand het feit herdenkt, 
dat zij 25 jaren als officier van bet Leger 
des Heils beeft gearbeid werd gehuldigd 
en ontving de medaille voor Langdurigen 
trouwen Dienst als officier. Mevrouw Bri
gadier Meijer speldde baar bet eereteeken 
op. Het was een plechtig oogenblik ; dat de 
Majoor gelukkig was, was haar wel aan te 
zien, doch sprak bovenal uit bet persoonlijk 
getuigenis, dat zij daarna gaf. Met innige 
dankbaarheid aan God getuigde zij van Gods 
wondere leiding, sinds den dag, waarop de 
Heer haar riep Hem te volgen in het Leger 
des Heils. Het getuigenis was een bemoe
diging voor ans. Drie officieren zongen hier
op een strijdlied, waarna de Kolonel zijn 
lezing hield en de kinderen van bet tehuis 
nog een toepasselijk lied zongen. 

Op Donderdag 27 Februari werd des 
middags een officierssamenkomst geleid 
waarin onze makkers, die zoover van bun 
andere kameraden verwijderd zijn, werden 
aangemoedigd en versterkt in bet geloof. Des 
avonds had een bijeenkomst plaats in het 
korps. Wegens een storing in het lichtnet, 
kon onverwachts de bijeenkomst niet ge
houden warden in de zaal. Doch spoedig 
werd raad geschaft en werden de stoelen 
in den tuin van het Kinderhuis gebracht 
en onder de groote electrische lamp kon 
een tuinfeest georganiseerd warden, waaraan 
een 100-tal bezoekers · deelnam. De bijeen
komst stand niet alleen in het teeken van 
welkom van den Cbef-Secretaris, doch tevens 
was het vaarwel van de bevelv. officier 
Majoor Lehmann, tevens directrice van het 
inheemsche kinderhuis. Drie en een half jaar 
heeft zij met veel zegcn in Medan gewerkt. 
Ook een zuster gaf dien avond vaarwel. 

Mevr. Brigadier Meijer sprak namens de 
Veld-officieren en het D.H.K. terwijl Adju
dante Hidding als assistente van de Majoor 
haar gevoelens onder woorden bracht. Daar
na sprak Majoor Lehmann eenige treffende, 
diep-doorvoelde woorden over de leiding 
Gods in haar leven en haar vertrouwen voor 
de toekomst. Door den Kolonel werd daarop 
met kracht de boodschap van Verlossing ge
bracht, waarna met dankgebed werd gesloten. 

KABAN DJAHE. 

Enkele officieren van Medan vergezelden 
den Kolonel naar dit jongste korps van de 
divisie. Toen we om 7 uur precies binnen-

podium opgesteld en zongen onder leiding 
van K. K. Karepouwan een keurig welkomst
lied voor den nieuwen Chef-Secretaris. 
Stampvol was bet zaaltje, velen konden 
geen plaats meer vinden. Brigadier Meijer, 
die den Kolonel op deze tournee krachtig 
terzijde stond, was een vlotte vertaler. Er 
werd goed gezongen. Ds. van Muylwijk, die 
door zijn aanwezigheid blijk gaf van zijn 
medeleven in onzen heilsstrijd, sprak een goed 
woord. De kinderen zongen een Hollandsch 
lied en daarop nam de F;:olonel weer den 
Bijbel ter hand, waaruit bet levenbrengende 
woord werd gepredikt. Tien zielen kwa
men dien avond tot God. God zegene <lit 
jongste korps aan de Oostkust en zijn dap
pere officieren ! 

BELA WAN. 
Het mooie zaaltje van Belawan was op 

den volgenden Zaterdagavond geheel bezet 
met een zeer verlangende schare. De makkers 
van Poeloe si Tjanang, die de strijdmacht 
waren komen versterken, zoowel als de 
eigen zangbrigade zongen een mooi lied. Het 
was een goede samenkomst, waarin oak nu 
weer met bezieling bet Evangelie des vredes 
werd verkondigd en waarin twee zielen den 
Iieiland zochten. 

SIANTAR. 
Een hartelijk welkom wachtte den Kolonel 

in dit korps. Ruim 100 kinderen, getooid 
raet de driekleur en de Legervlag, juichten 
den Chef-Secretaris toe. Het was een mooi 
gezicht met die wapperende vlaggen. Des 
morgens - het was Zondag - werd een 
Hollandsche dienst geleid in de Prates-

BANDOENG I. 

Op Zonda,,,arnorgen 16 Maart vond in Ban
doeng I antler leiding van den Chef-Secretaris 
en mevr. Lt.-Kolonel Lebbink een bijzon
dere samenkomst plaats, waarin de medaille 
voor 25 jaren getrouwen dienst werd uit
gereikt aan Majoor Barbier. 

Er bestond veel belangstellin~ voor deze ge
beurtenis. Spontaan en welgemeend zong men 
de jubilaresse de zegenbede toe bij het bin
nentreden. Het was een goede samenkomst 
en zegen kwam t-0t ans hart door woord en 
lied. 

De Chef-Secretaris memoreerde in zijn 
voorwoord de jaren van dienst en gaf een 
overzicht van de loopbaan van de Majoor, 
waarbij de verschillende aanstellingen wer
den genoemd. Namens den Komman:iant 
dankte Kolonel Lebbink de Majoor voor haar 
jaren van dienst en trouwen arbeid, daarbij 
de hoop uitsprekend, dat er nog veel zegen 
zou mogen gebracht w-0rden door ,,De Strijd
kreet", de witgevleugelde boodschapster, die 
iedere maand door de Majoor verzorgd wordt. 

Hierna bevestigde mevrouw Lebbink met 
eenige toepasselijke woorden de medaille. 

Ook Majoor Barbier zelf kreeg gelegen
heid om te spreken. Zij vertelde hoe ze reeds 
jong de Legersamenkomsten bezocht, hoe zij 
als korpskadet actief deel nam aan den Heils
strijd en daarna al spoedig kandidaat werd, 
zeker wetend, dat de Heer haar riep tot het 
Officierschap. Die zekerheid was een groote 
hulp geweest in oogenblikken van moeite en 
aanvechting. Vervolgens sprak zij het ver
langen uit om, de hand leggend op Gods be
loften, voort te gaan op den weg, waarlangs 
de Heer haar zou leiden. 

Kolonel Lebbink behandelde tenslotte een 
Bijbelwoord. 

Ongetwijfeld zal deze eenvoudige samen
k-0mst een liefelijke herinnering blijven voor 
de Majoor. 

J. v. L. 

DAG BIJ HET KRUIS 
Op GOEDEN -VRIJDAG, 11 April, zal in de verschillende groote steden 

een Dag bij bet Kruis gehouden worden, waar verscheidene sprekers het 
w6ord zullen voeren. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar plaat
selijke aankondigingen. 

BAT A VIA De Territoriaal Kommandant, Kolonel A. C. Beekhuis. 
SEMARANG De Chef-Secretaris en mevr. Lt.-Kolonel Lebbink. 

BANDOENG Majoor Barbier en Majoor Ramaker. 
MALANG Majoor en mevr. Palstra. 

tantsche kerk, waaruit wij veel zegen mee 
huiswaarts namen. 

Des avonds een gloedvolle Legersamen
komst in de zaal. Stampvol was het, velen 
moesten met een staanplaats tevreden zijn. 
Majoor Lehmann alsook Majoor Roemers, die 
als gasten mede tegenwoordig waren, kregen 
gelegenheid een getuigenis te geven. Een 
zangkoor en kwartet zong ter afwisseling 
van het gesprokene. Met onafgebroken aan
·dacht werd geluistex1d naar de krachtige 
Evangelie-prediking van den Kolonel. Wij 
besloten dezen heerlijken dag met 8 zielen 
voor den Heer. Halleluja ! 

Dit was bet laatste korps, dat bezocht was. 
Nu ging het naar 

FORT DE KOCK. 

In de Societeit ,,Belvedere" werd een 
lezing gehouden, die ondanks de zware 
regens door een flinke schare werd bijge
woond. Aanwezig waren o.m. bet Hoofd van 
het Pl. Bestuur, de ass. resident, de heer 
Nijdam ; de controleur, de heer Hunger ; de 
Demang van Agam e.a. 

Majoor Mepham, d:e den K-0lonel verge
zelde leidde dezen bij het publiek in, terwijl 
Brigadier Meijer de vergadering in het gebed 
aan God opdroeg. De lezing zelve werd met 
groote aandacht gevolgd. Het was een goede 
avond. Daarna vertrok de Kolonel naar 

PADANG. 

,,Op Donderdag 6 Maart hield de Chef
Secretaris in de societeit ,,de Eendracht" voor 

een aandachtig audi orium een lezing, even
als in Medan over het onderwerp : ,,Het 
Leger des Heils in oorlogstijd". Onder de 
aanwezigen merkten wij op o.m. den burge
meester van Padang, den beer Kapteijn : den 
pl. mil. commandant, Majoor Klomp ; ver
scheidene militair-artsen alsook een parti
culier dokter ; de leden van den Raad van 
Justitie, de heeren Gunning en Jonkmans; 
den Engelschen Consul, den beer Levison ; 
den adjunct Hoofd-Commissaris van Politie, 
den heer Albreghs ; den voorganger van de 
Prot. gemeente, ds. Tjebbes, de mee~ten ver
gezeld van hun dames. 

Brigadier Meijer en Majoor Lehmann 
vergezelden den Kolonel. Majoor Mepham 
de officier in bevel van het Lege1·werk in 
Padang, leidde den Chef-Secretaris bij bet 
publiek in, waarna deze een kart overzicht 
gaf over bet doel van den Legerarbeid. 
Alvorens aan de .eigenlijke lezing te beginnen 
kreeg Brigadier Meijer gelegenheid iets te 
vertellen over zijn werk op de leprozerie op 
Poeloe si Tjanang, terwijl Majoor Lehmann 
iets mededeelde over haar ervaring in het 
Chineesche kinderhuis te Medan. Hierna hield 
de Kolonel zijn lezing, die met groote 
belangstelling en sympathie werd aangehoord. 
Tot slot van dezen avond werd gemeenschap
pelijk het ,,Wilhelmus" gezongen. 

Natuurlijk inspecteerde de Kolonel bet 
rJeuwe Legerziekenhuis ,,Festina Lente" en 
was zijn bezoek voor de Majoors Mepham 
en hun assistente een bemoediging en 
vreugde. 

VIJF EN TWINTIG JAREN DIENST. 
Majoor C. Barbier. 

Het is niet ongewoon, dat er door de 
redactie in onze Strijdkreet enkele woorden 
worden gewijd aan officieren, die 25 jaren 
van getrouwen en onafgebroken dienst heb
ben volbracht ; thans is bet echter de redac
trice zelf, die dit heuglijke feit herdenkt. 

Majoor Barbier ontving in Maa:rt 1916 
haar eerste aanstelling als officier. De eerste 
jaren van baar loopbaan bracht zij door 
in Holland, en wel grootendeels in korps
werk, tot zij in 1919 werd uitgezonden naar 
Ned-Indie. Na enkele jaren werkzaam ge
weest te zijn in Meisjes- en Kinderhuizen, 
0ntving de Majoor een aanstelling op bet 
Hoofdkwartier te Bandoeng, waar zij o.m. 
als Secretaresse van de toenmalige Kom
mandante, 'zich op uitstekende wijze van 
haar soms moeilijke taak heeft gekweten. 

Na een verlof in Holland volgde over
plaatsing naar Zwitserland, eveneens in 
laatstgenoemde positie, vervolgens een perio
de in Holland, waar de Majoor oak op het 
Hoofdkwartier werkzaam was. 

Ongeveer zes en half jaar geleden ,,riep" 
Indie voor de tweede maal en zette :Majoor 
Barbier opnieuw voet aan wal in deze 
Gewesten. Al spoedig was zij weer noodig 
op bet Hoofdkwartier en gedurende de 
laatste ?lh jaar verzorgt zij als Redactrice 
op voortreffelijke wijze de Leger des Heils
periodieken. 

De Majoor kan terugzien op een nuttige 
en gezegende loopbaan. Veelzijdig zijn de 
ervaringen, die zij heeft opgedaan en deze 
komen haar uitstekend te stade in haar 
redactie-arbeid. Steeds heeft de Majoor een 
open oog gehad voor den geestelijken nood 
om zich been. Menigeen heeft den weg des 
vredes gevonden, is geholpen of aangemoe
digd geworden d-0or een woord te rechter 
tijd. De re:rultaten hie!'van zijn niet in cijfers 
uit te drukken, doch bij den Heer zijn ze 
alle bekend. 

Wij wensohen de Majoor nog vele jaren 
van dienst toe in Gods koninkrijk ! Moge 
onder haar leiding de Strijdkreet nog langen 

tijd het middel zijn om de boodschap des 
Heils uit te dragen. De Heer geve haar een 
rijken zegen voor haar eigen hart en nog 
vele kansen, om anderen te wijzen op den 
Helland der wereld ! 

God zegene Majoor Barbier ! 

Majoor A. Roemers. 

l 
Als kind van Gereformeerde ouders heeft 

Majoor Roemers met heel wat onbegrepen
heid te kampen gehad, toen zij , de roepstem 
van God volgend, te kennen gaf Officier van 
het Leger des Heils te willen warden. Dit 
bracht wederzijdsch verdriet, doch een tact
vol predikant en waar zielenherder, wist 
de vader en moeder duidelijk te maken, dat 
bun dochter op een veilig en goed pad was 
naar den wil des Heeren en toen ging het 
ouderlijk huis wijd open en was de harmonie 
ten volle hersteld. 

De liefde tot God, die de Majoor kracht 
gaf ondanks alles in Gods weg te gaan, 
was oak de stuwkracht in al de 25 jaren, 
die zij als heilsofficier arbeidde. V eel lief de
was noodig, want haar weg lag op het pad 
van armen en zieken, verlatenen en verwaar
loosden. In Holland was zij werkzaam, 
meestens in bet z.g. Slumwerk, later ook 
iu bet Moederhuis en het Reddingshuis. 
Toen kwam de roepstem voor het zendings
werk. 

Vele jaren arbeidde de Majoor in het 
Vrouwen Maatschappelijk werk onder kin-· 
deren en meisjes, <loch later lag haar arbeids
veld onder de melaatschen en momenteel is 
zij wederom in dit werk bezig met heel haar 
hart op Poeloe si Tjanang. Haar opgewekt
heid is haar een gr-0ote hulp en haar gods
vrucht een krachtigen steun in dezen abreid, 
die meestal op eenigszins afgelegen posten 
wordt verricht. Moge de Heer haar nag vele 
jaren bewaren voor Zijn werk in ons geliefd 
Leger des Heils ! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL-HOOFDKWARTIER 

Benoemd tot lid der Orde : 
LANGDURIGE TROUWE DIENST. 
Majoor C. E:irbier. 
Majoor A. Roemers. 

BEVORDERINGEN. 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luitenant H. J. Kambei. 
Kdt.-Luitenant J. Merpati. 
Kdt.-Luitenant R. Senggetang. 

AANSTELLINGEN. 

Kapit.eine Ch. Kappers naar Sonder. 
Luitenant I. Hendrik naar Semarang I. 
Kdt.-Luitenant A. P. Watupongoh naar 
Pati. 

A. C. ~ekhuis. 
Territoriaal Kommandant. 

18 Maart 1941. 

KOJUENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 
1 April Bandoeng, P. V. installatie; 6 -

Bandoeng II, W elkom der kadetten ; 7 -
Bandoeng, officiers-samenkomst ; ll - Ba
tavia, ,,Dag bij het Kruis"; 13 - Bandoeng, 
Paaschdienst v.m.; n.m. Bandoeng I; 16 -
Cheribon; 17 - Soebang, lezing; 21 -
Bandoeng I, installatie Financieel- en 
Maatschappelijk-Secretaris; 24 - Soera
baia, installatie D. 0. v6or Oo t-Java. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 
6 April Bandoeng II *) ; 7 - Bandoeng, Off. 

samenkomst *) ; 11 - Semarang, ,,Dag bij 
het Kruis" ; 13 - Semarang I ; 14 - Pe
kalongan v.m., Tegal n.m.; 21 - Ban
doeng l *). 
*) met den T. C. 

Brigadier Brandt. 
18 April Menado TI ; 21 - Sonder ; 22 -

Pinaras : 23 - Tompasso : 24 - Toempaan ; 
25 - Amoerang. 

Brigadier Hiorth. 
6 April Bandoeng II*) ; ll - Batavia I*) ; 

13 - Bandoeng I ; 20 - Soekaboemi ; 27 -
Bandoeng, K. S. 
*) met den T. C. 

Majoor Barbier. 
11 April Bandoeng, ,,Dag bij bet Kruis" ; 14 

- Batavia II, soldaten-inzegening; 27 -
Batavia II; 28 - Bat. I en II, Gezinsbond; 
29 - Buitenzorg. 

Majoor Palstra. 
11 April Malang I, ,,D_g IJij het Kruis" ; 12 

- Malang TI ; 13 - Soerabaia Loge, v.m. 
Soerabaia II n.m. 

Majoor Ramaker. 
11 April ·Bandoeng I, ,,Dag bij bet Kruis". 

Adjudante Brouwer. 
11 April Solo ; 12-13 - Ambarawa ; 14 

Oengaran ; 15 - Bandoeng, Nirom ; 20 
Bandoeng II; 26---27• - Magelang · 28 
Sapoeran ; 29 - Poerwonegoro. 

RAD I 0 ·UITZ ENDING EN 

RADID-VERHKIGIKG ,.Ml DOU-I AV A" 
(SEMARANG) 
Avondwijding: 

3 April, 19.00 - 19.30 uur 
tvfevr. Majoor E. JENNERSTROM 

24 April: Brigadier H. LOOIS 

N. I. R. 0. M. 
15 April, 19.40 - 20.00 uur 

Avondwijding: 
Ad;udante M. M.-BROUWER 

Radio-Vereeniging ,,DOST-JAVA" 
(ARVO) 

22 April, 11.30 - 12.- uur 
tvforgenwijding: Ad;udante J. VERSLUYS 

MALANGSCHE Radio-Vereeniging 
24 April, 20.00 - 20.30 uur 

Av0 ndwijding : 
Mevr. Adiudante J. VAN KRALINGEN 

S T R IJ D K R E E T 

De Territol'iaal Kommandant bezocht ver
schillende posten in Midden-Java. In verband 
met den Veldtocht werd in Bandoeng een 
vereenigde Soldatensamenkomst gehouden, 
door hem geleid, waarvan de resultaten reeds 
gekenmerkt worden door intensief huisbezoek 
door de soldaten en een verhoogde opkomst 
in de bijeenkomstzalen. Ook leidde de Kom
mandant den bijzonderen dienst in Bandoeng 
I in verband met het uittreden uit den actie
ven dienst van Majoor Midteide en een 
samenkomst met de gevangenen op Soeka
miskin. De groote opkomst der mannen be
wees, dat dit bezoek op prijs gesteld werd. 

Hedenmorgen is de Kommandant verge
zeld van zijn Secretaris, Adjudant Young, 
naar Zuid-Sumatra vertrokken voor het 
bezoek aan de Leprozenkolonie ,,Koendoer". 

Wij zijn dankbaar te kunnen melden, dat 
de gezondheidstoestand van Mevrouw Kolo
nel Beekhuis langzaam, maar gestadig vooruit 
gaat. V eel belangstelling werd getoond, die 
in het bijzonder tot uiting kwam bij haar 
verjaardag, den dag, dat zij voor het eerst 
eenige oogenblikken baar kamer mocht ver
laten. 

Zelf had ik bet voocecht onze makkers 
aan de Oost- en Westkust van Sumatra te 
bezoeken. De Leprozen.koloni;) ,,Poeloe si 
Tjanang'', de beide Kinderhuizen in Medan 
en het Ziekenhuis te Padang werden bezocht. 
Ook had ik gelegenheid een aantal lezingen 
te houden en samenkomsten te leiden. Sedert 
mijn laatste bezoek viel een groote vooruit
gang in de Leger des Heils activiteit te con
stateeren. 
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doet en zij weer aansterkt. Ook van Kapi
teine Ossendrijver uit Malang krijgen wij be
tere berichten. 

Kapiteine Telaoembanoea moest helaas in 
het ziekenhuis worden opgenomen. Wij wen
schen haar van harte beterschap toe ! 

Godsdienst-onderricht. In verschillende 
korpsen worden aan de opgroeiende jeugd, 
alsook aan ouderen, cursussen in Godsdienst
onderricht gegeven. In December 1940 namen 
140 personen deel aan het examen. In 1940 
werden 56 getuigschriften uitgereikt. Onder 
de inheemsche makkers zijn vele ouderen, 
die dit bijzondere onderricht waardeeren. Een 
van hen, die een getuigschrift ontving, was 
reeds 45 jaar oud. 

Ons medisch werk. Uit de medische rap
porten van onze ziekenhuizen zien wij, dat 
in het afgeloopen jaar 1584 baby's zijn ge
boren en wel in het Ziekenhuis te 

Soerabaia 796 in buitendienst 386 
Toeren 48 in buitendienst 31 
Bandoeng 150 
Makassar 137 
Padang 36 

Een saluut aan de doktoren, verpleegsters 
en vroedvrouwen, die dag en nacht klaar 
staan hun arbeid met opgewektheid te ver
richten ! 

Medeleven. Tot ans leedwezen ontvingen 
wij juist bij het ter perse gaan van dit 
nummer, telegrafisch bericht van de Bevor
aermg tot Heerlijkheid van Kapiteine 
Baweas uit Midden-Celebes. Bijzonderheden 
zijn niet bekend. Moge de Heer den Kapi
tein en de kinderen troosten en versterken! 

STRATTON HOUSE, 
PICCADILLY, 
LONDEN W. 1 

15 Januari 1941 

Hooggeachte Heer Beekhuis, 

Voor de toezending van de zak-agenda voor 1941 
betuig ik U mijn hartelijken dank. Ik acht het' een 
zeer gelukkige gedachte om deze keurig uitgevoerde 
agenda ter beschikking te stellen van de militairen 
van zee- en landmacht. Zij zullen er ongetwijfeld 
dankbaar voor zijn. 

Met de meeste hoogachting, 

Buitenlandsche Officieren op doorreis. In 
Batavia mochten wij de afgeloopen maand 
Adjudant Dr. en mevrouw Cooke ontmoeten, 
clie per ,,Quantas" op reis waren van Nieuw
Zeeland naar Britsch-Indie, waar de Adju
dant de Geneesheer-directeur is van het 
,.Emery Hospital" in Arnand. 

Ook werd Majoor Blaskett van Australie 
ontmoet, die op reis was naar Singapore voor 
het treffen van maatregelen voor de opening 
van Tehuizen voor Militairen en Cantines; 
een zestal Australische Heilsofficieren zul
len voor dit werk nog uitgezonden worden. 

Officieren uit de Buitengewesten. De 
Adjudants Luitjes, die uit Ambon kwamen 
en nu eenige weken in ons Rusthuis te 
Garoet vertoeven, lieten zich even op het 
Hoofdkwartier zien. De Adjudants zien er 
goed uit en het verlof doet hun goed. 

Ook verwachten wij dezer dagen Majoor 
Pahn, die vaarwel heeft van korps Paloe 
(Midden-Cele bes). 

Onze zieke makkers. Adjudante Huibregt
sen heeft het Ziekenhuis te Soerabaia kun
nen verlaten en baar werk in Makassar weer 
opgenomen. Adjudante Mensiuga, in ans Rust
huis te Garoet, schrijft dat de rust haar goed 

Minister van Defensie, 
w.g. A. DIJXHOORN. 

INTERNATIONAAL UGERNIEUWS. 
De Generaal meldde in een schrijven, dat 

de gezondheidstoestand van Commissioner 
Hurren nog steeds onbevredigend is en op 
En neer gaat. Ook Commissioner Catherine 
Booth zal voor langeren tijd haar arbeid ni;t 
kunnen verrichten. 

De Chef van den Staf zond de volgende 
informaties omtrent veranderingen aan het 
~nternationaal Hoofdkwartier. 

Lt.-Commissioner Dibden, die juist tot 
dezen rang bevorderd is, werd aangest.eld 
als Secretaris voor den Generaal. Het laatst 
vervulde hij de positie van Financieel 
Secretaris aan het !..H.K. Zijn plaats zal 
ingenomen worden door Colonel Mitchell, 
die op zijn beurt wordt opgevolgd door 
Colonel R<>lfe. Lt-Colonel Richards, die 
auditor was voor het Mannen Maatscbap
pelijk werk aan het betrokken Hoofdkwartier, 
is nu Financieel Secretaris voor dezen tak 
van arbeid geworden. 

Moge Gods zegen op al deze veranderingen 
rusten ! 

* * * 
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BELANGRIJKE VERANDERINGEN. 

In overleg met het Internationaal 
Hoofdkwartier heeft de Territoriaal 
Kotnmandant de volgende belangrijke 
aanstellingen afgekondigd. 

BRIGADIER E. BRANDT - Divisie-
Officier voor de Minahassa. 

MAJOOR D. RAMAKER - Finan
cieel- en Eigendoms-Secretaris. 

MAJOOR W. F. P ALSTRA - Maat
schappelijk Secretaris voor het 
werk onder mannen. 

ADJUDANT A. GLADPOOTJES -
Districts-Officier voor Oost-Java. 

D.V. zullen bovengenoemde officie
ren half April ihun nieuwe aanstel
lingen aan vaarden. 

Moge Gods zegen op deze verande
ringen rusten en mogen zij strekken 
tot meerdere ontplooiing van den 
Legerarbeid ! 

YEARBOOK 1941. Zoojuist werd vanuit 
Engeland ontvangen het ,,Salvation Army 
Year book 1941", dat thans aan het Handels
departement verkrijgbaar is. Doe spoedig uw 
bestelling ! 

De Engelsche Strijdkreet meldde, dat het 
laatste nieuws omtrent Lt.-Koloqel Estill, 
uit een interneeringskamp in Duitschland, 
is alsvolgt, Hij sc~·eef : ,,Wij (zijn zoon en 
hijzelf) zijn de eenige heilssoldaten hier en 
hebben kortgeleden toestemming gekregen 
een Zondagmorgendienst te houden en een 
uur ,,Community Hymn Singing" op Zondag
avond. De beproevingen, welke wij thans 
doormaken zullen ons toch zegen brengen. 
Ons geloof in God is sterker dan ooit." 

* * * 
Het Leger des Heils in Jeruzalem. Onder 

de Australische troepen in Palestina bevin
den zich verschillende heilssoldaten ; 40 hun
ner te zamen met een heilssoldaat-verpleeg
ster van New South Wales, reisden naar 
Jeruzalem, waar onder leiding van enkele 
Heilsofficieren, die als ,,Chaplain" bij het 
leger zijn aangesteld, samen.komsten werden 
gehouden in het gebouw van de ,,Bijbelzen
ding". Zes en dertig Australische korpsen 
waren in deze groep vertegenwoordigd. Na 
de middagsamenkomst vereenigden allen zich 
in de Garden Tomb. 

Een openlµchtsamenkomst werd gehouden, 
waar Joden, Arabieren, Engelschen, Ame
rikanen en Australiers te zamen zongen : 
,.Welk een Vriend is onze Jezus". 

• • * 

LEGERWERK IN OORLOGSTIJD. 

Het Hoofdkwartier in CANADA publi
ceerde na het eerste jaar van Oorlog-acti
viteit door het Leger des Heils in dat land 
verricbt, de volgende cijfers. 

17 barakken gebouwd en ingericht. 
2 hotels. 

30 cantines. 
26 dienst-centra. 
10 tehuizen, waar de militairen hun 

vrije ,,week-ends" kunnen doorbren
gen. 

56 officieren en 116 employe's zijn uit
sluitend voor dit werk aangesteld, terwijl 
47 andere officieren al hun beschikbaren 
tijd geven. 

Bijna 2.000.000 mannen hebben de barakken 
bezocht; terwijl er 29.830 verzorgd werden, 
die wachtten op hun ,,marschorders". 

512 afdeelingen zijn opgericht onder den 
naam van ,,Red Shield Groups". De leden 
daarvan zijn dames, die zich belasten met 
het breien van wollen goederen voor de 
mil~tairen. Reeds zijn er 18.000 dames aange
sloten. 

* * "' 
Uit den brief van een Divisie-officier in 

ENG ELAND. 

,,Het Joodsche Nieuwjaar werd gevierd 
in onze zaal met het blazen op de rams
hoorns. Alle plaatsen war€n bezet bij elke 
plechtigheid in verband hiermede. Boven
dien werden aan 150 kinderen, geevacueerd 
uit andere plaatsen, maaltijden aangeboden 
en voor huisvesting gezorgd." 
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¥oed hieuw1-
von oude~. 

Uit Helsingfors werd bericht ontvangen 
van mevrouw Majoor Poutiainen, die ook 
bijzonderheden mededeelde betreffende me
vrouw Brigadier Rosenlund. Uit dezen brief 
nemen wij gaarne een en antler over voor 
de vele vrienden van genoemde makkers, 
die over het geheele territorie verspreid zijn. 

Mevrouw Poutiainen schrijft : ,,lk: ben blij 
U te kunnen melden, <lat met mij alles goed 
gaat en ik reeds geruimen tijd aan het werk 
ben in mijn geliefd vaderland. Mevrouw 
Rosenlund en ik zijn in hetzelfde werk, n.l. 
bet wetk onder de geevacueerden. Hier is 
veel te doen en wij zijn dank)::>aar, dat wij 
de menscben kunnen helpen. Met het Kerst
feest waren wij extra druk (de brief was 
gedateerd 27 Dec. '40) maar wij hebben veel 
extra pakjes kunnen uitdeelen, die zeker 
vreugde en blijdschap gebracht hebben." 

Ook nog enkele persoonlijke dingen schrijft 
zij, die toch haar vele vrienden zullen inte
resseeren. Mevrouw Poutiainen woont samen 
met haar oude moeder, doch heeft veel 
vriendschap en kameraadschap aan mevr. 
Rosenlund met wie zij natuurlijk veel over 
Indie spreekt. Zij zegt om. ,,Wij hebben in 
Indie veel leed en vreugde samen beleefd 
en nu kunnen wij het bier doen. Mevr. R. 
doet dapper haar wer'k en ook haar gezin. 
Zij heeft tijd voor alles en is zoo vlug als 
een ,,kleine tjitjak" ! Haar jongens maken 
bet goed. Het zijn fijne jongens, waar ieder
een veel van houdt. lk: hoop, dat U ons niet 
zult vergeten. Mijn gedachten gaan heel dik
wijls terug naar vervlogen tijden en naar 
alles, wat ik eenmaal bet mijne mocht noe
men. Mijn beste krachten, rnijn beste jaren 
en bet liefste, wat ik op aarde bezat, heh ik 
voor Indie's geliefd volk gegeven en ik ben 
zoo dankbaar, dat ik bet heh mogen doen." 

Van Kapiteine Gringhuis werd eveneens 
bericht ontvangen. Toen de invasie in Hol
land plaats vond, was de Kapiteine juist 
gereed naar Ned.-Indie terug te keeren, docb 
zij schrijft, ,,klaar te staan om te komen, 
zoodra de mogelijkheid daartoe weer geo
pend is. Tot op 10 Mei was zij werkzaam 
in bet Moederhuis te Rotterdam, dat geluk
k.ig bij de bombardementen gespaard is ge
bleven. Nadien is de Kapiteine echter over
geplaatst naar ,,Zuidhoorn", bet mooie tehuis 
voor Ouden van Dagen in Rijswijk bij Den 
Haag. 

Majoor en mevr. Pedersen, die vele jaren 
geleden in Ned.-Indie werkzaam waren, doch 
tbans in Australie als officieren arbeiden, 
schreven dat ze elke maand met zeer veel 
belangstelling de hun gezonden Hollandsche 
en Maleische Strijdkreet lezen. Wat nog be
ter is : elken dag brengen zij onze leiders 
en officieren alsook den arbeid in deze ge
westen voor den troon der genade. Zij zen
den hun groeten aan oude bekenden. 

Laat ons al onze makkers in onze gebeden 
gedenken! 

SOERABAIA ID. 
G€durende den jongelieden-veldtocht had

den wij gezegende samenkomsten met de 
jeugd. Er was veel regen, toch kwamen groote 
scharen kinderen naar onze zaal en in de 
eerste twee weken kwamen reeds 10 kin
deren tot den grooten Kindervriend. Op 11 
Februari badden wij het voorrecht Adju
dante Brouwer met ons te hebben. De kin
deren waren diep gegrepen door wat verteld 
werd en 12 bunner openden hun bartjes voor 
den Heer. Halleluja ! J. L. S.M. 

TOEMPAAN EN AMOERANG. 

Op 10 Februari werd door Adjudant 
Runtuwene te Toempaan de Toortsdrage:rs
groep ingezegend, ~estaande uit 25 jonge 
menschen. Wij zijn dankbaar aan Ck>d, dat 
ondanks veel teg~nstand, wij dit resultaat 
mochten bereiken. Moge het Toortslicht vele 
harten verlichten ! 

De samenkomsten door den Adjudant ge
leid in de buitenposten Metani en korps 
Tuempaan waren zeer gezegend. Vier korps
kadetten werden ingezegend en een jong 
soldaat. Vijf makkers zochten den zegen van 
heiligmaking ! 

In Amoer.ang werden eveneens goede bij
eenkomsten geleid, waaronder een bijzondere 
kindersamenkornst. Twee zielen zochten ver-
geving voor hun zonden. Sergt. W. M. D .. 

STRIJDKREET 

VAN BET JEUGDFRONT. 
VELDTOCHT ~NIEUWS. 

Londen-Malang race. Kapiteine Reijerse schrijft over een wedstrijd, <lien de klassen, 
van de Zondagsschool hebben ·gehouden, om nieuwe kinderen te· winnen. In de zaal 
was een landkaart geteekend van een deel van Europa en Indie en de daartusschen 
liggende landen. Iedere klas kreeg een vliegmachine met den naam van de klas ; wanneer 
een nieuw kind was gewonnen, werd het vliegtuig van de ibetrokken klas een stad 
vooruitgebracht. De race liep van Londen naar Malang. Wie zal het winnen? Die 
krijgt een prijs. 

Zielenwinne1-sbond. Uit Poerwonegoro - schrijft Brigadier Loois - o:ntving ik be
richt, <lat de opgerichte Z.W .B. heel goed werkt. Deze bond telt 18 leden. Zij bezoeken 
de menschen in hun huizen en Kapitein Soehari schrijft, dat zij de makkers ,,verzorgen" 
in lief de ,,van den een tot den antler". 

Zonnestralen. Srengengi, de Leidster van ons Cbineesche Korps in Batavia bericht 
vol vreugde de aanwinst van 4 nieuwe Zonnestralen. ,,Het komt door den Veldtocht", 
schrijft ze. ,,lk: dank God voor de zegeningen die ik ontvangen heb, dat Hij mij heeft ge
holpen, dat ik zelfs de kinderen tot Hem kan brengen. Ik hen nu bezig met de opleiding 
van eenige Padvintlsters." 

Uit Oeng$"ans rimboe. ,,Even vertellen dat we nog leven en goede jacht hebben. 
't Gaat fijn in de Horde, er zijn nu 5 welpen bijgekomen. Zaterdag hield ik een kleine 
herdenking aan den ,,Chief" (Lord Baden-Powell). Vertelde van zijn groot voorbeeld 
en het vertrouwen dat hij in ons heeft, en vroeg toen of de Welpen hun belofte wilden 
vernieuwen, nu we denkende aan hem in den kring stonden. Daar gingen de handen 
naar hun petjes voor 't saluut en begonnen ze met een ernst dien niemand van hen 
verwachten zou. Toen een oogenblik stilte en het zesde couplet van het Wilhelmus. En 
toch zijn het gewone jongens, die kunnen schreeuwen en herrie schoppen." 

Geweldig, ,,Met vereende krachten hebben de groepen van Batavia I een bazaar 
op touw gezet om verschillende aankoopen te kunnen doen voor het padvinderswerk. 
De opbrengst was f 105.-. Vindt u het ook niet geweldig ?" vraagt Hoppie Hilgersom. 
,,0, we zijn toch zoo blij ! Iedereen heeft z'n uiterste best gedaan. Onze troep bestaat nu 
uit 24 meisjes." 

Verdiend. Wij feliciteeren de Korpskadetten, die d,e ~agere en/of Hoogere Klasse 
hebben doorloopen en daarvoor hun eindgetuigschrift ontvingen. Voor het godsdienst
onderricht over 1940 hebben wij 56 certificaten kunnen uitdeelen. Dit stemt tot vreugde. 

Tableaux-avond. Door het jeugdkorps van Cheribon werd een tableaux-avond 
gegeven, die welgeslaagd is. Bovenal prijzen wij God voor een jong meisje, dat, ge
troffen door de ·beelden, die zoo heel duidelijk den weg tot Christus wezen, de goede 
keuze deed om Hem ook te volgen. Adjudant en mevrouw Voogt zijn van plan om 
nog eens zoo'n avond te geven. 

Vruchten Vi!lll de LT.B. Door de bijzondere poging, verleden jaar in het werk 
gesteld door de Toortsdragers van Kalawara, werd een jonge man teruggewonne:ri, die 
op ihet punt stond met verkeerde vrienden in den kampong mee te gaan. Hij werd 
bekeerd, en later Heilssoldaat en is nu een ijverig lid van het I.T.B. bestuur, zoowel als 
jeugdwerker. Mevrouw Adjudant Hansen had zich het vorig jaar ten doel gesteld, om 
alle jonge vrouwen van het dorp bij de I.T.B. te krijgen. De laatste werd gedurende 
den Veldtocht gewonnen, een meisje, dat geen goed karakter had, maar die moet juist 
geholpen worden. 

M. M. Brouwer, Adjudante. 

De Toortsdragers van Tondano met de Adjudants Kalangi. 
(Zie pag. 4). 

I De Krijgm.mp~~ wY.~!:.?.!~.S~~:-rn. Vfildtoeht 

I met een Soldatensamenkomst ter besprekiiig van het huisbezoekplan. 
Zeer aanmoedigende berichten zijn binnengekomen over gezegende Soldatensamen-

komsten, waarvoor wij naar de Korps-rapporten verwijzen. -
In vele steden en. plaatsen is men flink aan den gang gegaan voor een intensief 

huisbezoek. Ofschoon de rapporten bierover niet binnen kunnen zijn, vertelden enkele 
omier officieren van veel zegen, op huisbezoek verspreid en ontvangen. 

En nu, mijn makkers officieren en soldaten, maakt schikkingen voor de Dagen van 
Gebed en Verootmoediging, die op Goeden Vrijdag en Stillen Zaterdag gehouden zullen 
worden. Laat ons die dagen bijzondere samenkomsten hebben met veel gebeden, belijdenis, 

,,Laat uwe begeerten in alles door bidden 
en smeeken met dankzegging, bekend worden 
bij God." 

Fil. 4: 6 b. 

Laat de Veldtocht bekroond worden met een inzegening van Soldaten en Jong· 
Soldaten, waarvoor de dagen van het Opstandingsleest een pracht gelegenheid bieden. I 

Met den .striidkreet ,,Voor God en Zielen !" 
Gaan wij voort in des Heeren naam ! DE CHEF-SECRETARIS. 

APRIL 1941 

De plaatklas en de kleuters van den 
Zandbak te Mak.assar. Dit kiekje kwam te 
Iaat voor het bijzondere nummer over dit 
deel van ons Jeugdwerk, dooh gezien Ma
kassar niet zoo vaak van zich laat hooren, 
gewn wij deze foto een plaatsje. 

God zegene het Jeugdwerk in dit eenige 
korps in Zuid-Celebes ! 

EERSTE PRIJSUITDEELING TE 
KALAWARA. 

<Dit was een unieke gebeurtenis in de 
Divisie. De kinderen stonden te trappelen 
van opwinding en een aardig aantal vol
wassenen was ook gekomen om getuige te 
zijn van den eersten keer in de geschiedenis 
van Kalawara, dat de kinderen prijzen zouden 
krijgen. Natuurlijk moesten ook de Zand
bakklas-kleuters ten tooneele verschijnen, en 
voordat ze hun snoezige platen kregen, zongen 
ze heel lief hun lied over den hemel, en 
trippelden dan naar voren om hun prijzen 
in ontvangst te nemen. >De grootere school
kinderen speelden een marsch op hun 
soelings (fluiten) en het Jeugdzangkoor gaf 
een lied ten beste, evenals de Meisjesbijbel
klas. Tusschen deze nummers in werden de 
prijzen uitgedeeld voor de kinderen die een 
jaarlang trouw de :zhndagssdhooJ: hadden 
bijgewoond. De moeite, die we hadden gehad 
om de centen bijeen te krijgen voor de 
boeken, werd ruimschoots beloond ibij het 
zien van die opgewonden en verrukte ge
zichten van de kinderen en jonge menschen. 
We hebben 16 nieuwe namen toegevoegd aan 
het Compagnie-register, w.o. een aantal 
groote jongens, die we al lang hadden trach
ten te winnen voor de !Bij.belklas - gebed 
en geloof hebben de ov~rwinning behaald, 
Halleluja. 

Mevr. Adj. Hansen-Broome. 

K. K.-GETUI GSCHRIFTEN. 
De volgende Korpskadetten hebben den 

drie-jarigen cursus der Lagere .Klas voltooid: 
Petroes Singkali, Makassar ; Bramwell Ba

libi, Banasoe ; Oentoeng, Kalawara (le kl. 
getuigschriften). 

Geertruida Talia, Ambon ; Zakeoes Soe
koedjama, Koelawi; Timotheus Kapile, 
Rowiga (2e kl. getuigschr.) 

Annie Meyer, Oengaran ; Mariam, Soera
baja IV ; Klara Raego, Banasoe ; Samue~ 

Semarang Boegangan ; Tan Ping Hwa, Se
marang I (3e klas getuigschr.) 

Voor het voltooien der Hoogere Klas ont
vingen een 3e klas getui,gschrift : 

Katherina Karantji, Koelawi; Pilippoes 
Inggara, Paloe. 

· Eindgetuigschrift zes-jarigen cursu~ Hoogere 
en Lagere Klas : 

Pilippoes Inggara, Paloe. 

WIEHELPT7 GROOTE P AASCHDIENST TE BANDOENG 
De beheerders van het Militair-te

huis in TARAKAN, Kapitein en mevr. 

Sterk, zouden zeer ~aag een PIANO 

hebben voor hun tehuis. Wie helpt 

onze jongens in dezen afgelegen post 

aan een goede piano ? 

Evenals verleden jaar zal op den Eersten Paaschmorgen een Liturgische 
Dienst gehouden worden in het Pieter Sythoffpark te Bandoeng, waaraan 
door alle protestantsche kerken, het Leger des Hells en de Evangelische en 
Zendings-gemeenten zal worden medegewerkt. Ook het zangkoor en kinder
koor van het Congreszaalkorps en het kinderhuis zullen dien morgen een 
deel hebben in dezen dienst. Laten alle Bandoengsche Christenen zich op
maken om aan deze Wijdingssamenkomst deel te nemen. 

VISSER - BANDOENG 
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