
OFFICIEEL ORGAAN YAN HET. LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIE 
GEORGE L. CARPENTER, Generaal. WILLIAM BOOTH, Stichter A. C. BEEKHUIS, Terr. Konunandant. 

Internationaal Hoofdkwartier : Terriloriaal Hoofdkwartier : 
42ste JAARGAN'G No. 2. 

101 Queen Victoria Street, Landen E. C. 
FEBRUARI 1941 

voor Ned.-Indie: Javastraat 16, Bandoeng. 
PRIJS 10 CENT. 

zoo~ oocooo ,.Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, 
en verlaat de wet uwet moedet niet". 

Vader en zoon zaten in 
vaders werkkamer. Te za
men waren enkele ernstige 
feiten onder het oog gezi~n. 
voordat de jongen voor het 
eerst het ouderlijk · huis zou 
verlaten, om zich in de 
groote stad door hooger 
onderwijs te gaan bereiden 
voor de toekomst. 

.. Je moeder en ik hebben, 
vanaf dat je een kleine 
jongen was, immer getracht 
je op te voeden volgens de 
beginselen van een goed 
leven, maar laat mij je 
waarschuwen, m'n jongen, 
bet is zeer gemakkelijk deze. 
te vergeten, als je van huis 
weg bent en misschien in 
een omgeving zult verkee .... 
ren, waar de Christelijke 

beginselen bespot, ja zelfs 
veracht warden. Als tien 
treden, die je hoogerop 
zullen voeren in karakter en 
leveoswandel." wil ik je deze 
beginselen nog eens noemen 
en in het geheugen prenten. 

1. Daar is allereerst je 
bijbel. Ik weet, dat je er 
al heel wat uit geleerd hebt 
en niet alleen maar inte
ressante geschiedenissen. Hij 
kan je gids en raadsman.zijn. 
Lees hem elken dag, m'n 
jongen.· Vele jongens heb
ben hun tebuis verlaten met 
een bijbel in hun koffer en 
de belofte aan vader en 
moeder hem geregeld te 

,,M IJ N Z 0 0 N ...•..... '' 

Je hart verlangt naar blije dingen, 
Je jonge hart vol levensgloed ! 
't Staat hunkrend open voor de vreugde, 
Ook voor wat wijs is, groot en goed.
Niet slechts de luide vreugd om spelen 
en stoeien van je kindertijd, 
maar de bezonken vreugd om schoonheid 
van kleur en klank, van landen wijd 
en vreemd en ver - - -
als liet een lokroep van deze aarde 
je niet met rust. 
Je hart verlangt naar schoone dingen, 
je hunkrend hart vol levenlust ! 

lezen, maar . . . . de bijbel is in den 
ervan, zijn in het !even gemist. 

koffer gebleven en de bezieling en 1eiding 

2. Dan is daar het gaan naar Gods huis. Waar je ook bent, zoek altijd 
de gelegenheid geregeld Godsdienstige samenkomsten bij te wonen, waar bet 
ware Evangelie gepredikt wordt. Daar zul je ook diegenen ontmoeten, die je 
raad kunnen geven, docb beter nog dan dat, daar zul je immer den zegen 
ontvangen, welke komt tot een ieder, die geregeld in het Huis des Heeren 
gaat om Hem te aanbidden. 

3. In nauw verband hiermede staat het in eere houden van den Zondag. 
J e we.et. hoevelen er zijp, die bet vierde gebod veronachtzamen en den Zondag 
besteden aan het meedoen aan races e~ d. Bedenk, dat straks in de groote 
stad het soms moeilijk zal zijn je niet mee te laten sleuren, doch sta je man. 
Houd je beginselen hoo'g vanaf het begin. Laat de heiligeode invloed van 
den Zondag bij je blijven de gansche week door. 

4. Een zeer belangrijke trede tot een edel !even is het gebed. Je hebt 
geleerd den dag te beginnen en te eindigen met God en Hem te danken voor 
Zijn leiding, Zijn zorg en zegen. Meer clan ooit zul je in de toekomst noodig 
hebben dit te doen. Elke dag zal een beproeving zijn voor je geloof. Soros 
heh je gezongen: ,.Wat toch maakte Daniel moedig, onversaagd? 't Was 
't geloof. 't geloo.f in God - dat was zijn kracht". Mijn jongen, wees een Daniel. 
Hij bad openlijk, driemaal per da9-. Geped is een groote kracht in dit leven. 
Verwaarloos bet niet, mijn zoon ! 

Je hart, dat is je eig~nst wezen : 
Bewust Of onbewust en sttl. 
Uit die verborgen zielscentrale 
gaan krachten naar verstand en wil. 
Krachten ten goede- - - of ten booze- - -
Behoed, behoed je harteslag, 
dat 't niet voor '.t booze kloppen mag. 

,,Mijn zoon," spreekt God, "geef Mij je harte. 
je jonge hart vol levensgloed; 
dat 't branden moge voor Mijn liefde 
en zoo Mijn beeld weerkaatsen do et! 

lk wit het vullen met Mijn vrede, 
met al wat schoon is, waar en rein. 
Zoo zal het, waar ge toeft of wijlet1 

van Mij een heil'ge fakkel zijn !" ' E. v.-v. o. 

Spr. 6 : 20. 

5. Verwaarloos je ou
ders niet. Je beseft nog niet 
ten volle. wat het is voor 
moeder en mij, om je van 
huis te laten gaan. J e brieven 
zullen s.teeds met groot ver
langen tegemoet gezien wor,.. 
den. Schrijf ons geregeld en 
laat ons in alles meeleven. 

6. Wees altijd eerlijk. 
Weesinditopzichtzeer, zeer 
voorzichtig ! Neem nooit 
eenig geld aan, dat je niet 
eerlijk verdiend hebt. Dobbel 
niet en doe niet mee aan wed
denschappen. Neem nooit 
deel aan twijfelachtige zaken. 
Betaal je eigen uitgaven en 
heh niets te doen met jonge
lui, die willen leenen en hun 
schuld niet kunnen betalen. 

7. Wees ook oprecht en 
recht door zee, mijn jongen. 
Heb een gepaste eerzuchtom 
hoogerop te komen en den 
top te bereiken. We.es niet 
gauw tevreden ·met jezelf. 
Zorg, dat je je zaken grondig 
kent, doe je werk beter clan 
ieder ander om je been. Als· 
dan de tijd 'voor promotie 
komt en je zaken voo_r e(gen 
rekening kunt doen, hen je 
gereed en zul je nooit spijt 
bebben je beste krachten te 
hebben gegeven. 

8. Dan nog een woord 
en wel over je vrijen tijd. 
Zorg ervoor, dat je je tijd 
goed besteedt. Houd er 

steeds een ,.hobby" op na. Houd je lichaam en geest in goede conditie door te 
zorgen voor voortdurende oefening. Doe aan sport en wees een goed sportman ! 

9. Ook wil ik je een raad geven betreffende den omgang met jonge meisjes. 
Je. hebt nog een onbedorven geest en 'bent een ridderlijke joogen, doch als je 
eenmaal te midden van het !even staat, zul je bemerken, dat niet alle jc 
en meisjes zoo zijn en dat sommigen zullen trachten je naar beneden te , 
Heb voor elke vrouw of elk meisje hetzelfde respect als voor je moede 
of zeg nooit. iets tegen een meisje, hetgeen je niet zou wenschen, c 
andere jongen deed of zeide tegenover je zuster. Wees geen flirt I Er 
dag komen, dat je de juiste jonge vrouw zult ontmoeten, die je leven 
zal worden, dan· zul je blij zijn nooit met anderen gespeeld te hebben. 

10. En clan ten laatste en dit is het voornaamste van alles t d .. 
JEZ US. N eem Hem als je V riend, en je I even zal veilig en zeker zijn. M · 
en zorg zullen komen, zooals ze tot allen komen, zelfs is de mogelijkeid -
buiten gesloten, dat groote ram pen je zullen treffen, doch bedenk dan imm1'"' 
.. In Jezus geborgen, ken 'k geen vrees of zorgen". 

*** 

.,Heb je mij begrepen, mijn jongen", vroeg de vader, oadat hij deze dingen 
in liefde en ernst aan zijn zoon had voorgehouden. ,,Beloof j~ me ze niet te 
vergeten ?" 

En toen vader en zoon elkaar in de oogen blikten, zagen zij daar 
vertrouwen in elkander en in God. 

• 
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K.ERSTFEEST MET DE MILITAIREN. 

Natuurlijk zijn onze ,,jongens" gedw·ende 
de feestdagen niet ve1·geten en is in alle 
plaatsen, waa1• onze militail:-tehuizen geves
tigd zijn, een gezellig ,,koffie-uurtje'', een. 
feestmaaltij·d en bovenal een ernstig samen
z.ijn •befog<l, . waar, bij de herinnering aan 
jeugdjaren en ,.thuis'' veel goeds doordrong 
tot het hart van deze jonge mannen, die vaak 
in zeer moeilijke omstandigheden het goede 
in zichzelf moeten bewaren. 

In MALANG en SOERABAJA waren het 
Kolonel en mevr. Beekhuis zelf, die hun tijd 
en liefde aan de militairen wijdden. Op zeer 
h'effende wijze wisten beiden door hun een
voudig en krachtig woord den juisten toon 
te treffen en het hart te bereiken, waartoe 
de weg in zulke dagen meestal niet zoo 
mcreilijk is. De Kerstsfeer van kerstboom en 
tractatie deed aan ,,thuis" denken, het woord 
van onze leiders. vader en moeder van een 
grooten zoon in Holhmd. was het juiste en 
het cadeautje, dat bovendien gereed lag, 
deed iets van de vreugde der kinderjaren 
ontwaken, waardoor zorgen en smart (som
migen hadden het directe oorlogswee mee
geinaakt) voor een oogenblik vergeten waren. 

In BANDOENG of liever TJIMAHI werd 
in het Militair-Hospitaal door den Kolonel 
een Kerstdienst gehouc!en bij den verlichten 
Kerstboom. Met groote aandacht werd alles 
gevolgd en met warm~e het oude Kerstlied 
gezongen. 

In Bandoeng zelf waren het Lt. Kolonel 
en mevr. Lebbink, die in het Militair-tehuis 
het feest met de militairen leidden. Den 
eersten Kerstdag gebruikten zij met de ge
heele groote familie d~m maaltijd, doch den 
tweeden dag was er het echte feest. De Ko
lonel las de Kerstboodschap voor van H. M. 
de Koningin, waarna het ,,Wilhelm us'' . werd 
gezongen. Mevr. Majoor Scheffer en dP. ,,va
der en moeder" van het Tehuis, Adjudant 
en rnevr. Barteling, spraken goede woorden, 
terwijl de Kolonel ook hier de blijde bood
schap van ,,Vrede op aarde" verkondigde. 
Mevr. Lebbink vertelde een prachtig Kerst
verhaal Terwijl in de pauze de ververschin
gen rondgingen weerklonken Vaderlandsche 
t.: .... ,.J.., .. "'Y" ,.,;t l"\114 1-r-'""<"4 ,....., '-.r""\.n 1 "+. r ;· ..... - .. ,J

...J.~tr..L\::"!e.u. \,.U ., Vv ........ '- Jvl.;:,.l.1 ~Ji lvt...u . .LO.t.e ... d.~ vaa-

jes werden uitgereikt en het einde van het 
feest naderde, wisten wij, <lat onze jongens 
een goeden avond hadden gellad. 

In BATAVIA werd een soortgelijke bijeen
kornst geleid als in Tjimahi door Majoor 
Barbier. OcYk hier was onverdeelde aandacP,t 
en <le rondgang over de z;alen daarna met 
de gezellige kerstpakjes en vruchten, gaf ge
legenheid tot een persoonlijk woord hiei: en 
daar. Het zaad voor de eeuwigheid werd in 
ruime mate uitgestrooid en wij bidden, dat 
ook .in de harten dezer jonge menschen iets 
ervan vrucht zal dragen. De beheerders hier 
en in alle plaatsen. die als een vader en 
moeder hebben gezorgd en overlegd en ge-

. dacht, hebben zeker veel vreugde van hun 
werk .g.ehad en kunnen z.ich van de dank
baarheid der militairen zeker weten. 

TARAKAN zond eveneens een rapportje 
hi, vergezel-d van een foto (zie pag. 5). Men 
schrijft: ,,Op den 2den Kerstdag was een 
groot feest georganiseerd voor de militairen 
van Land- en Zeemacht. Mede door de wel
willende medewerking van den pl. mil. com
mandant, waren velen van de bezoekers van 
het tehuis in staat <lit feest mede te maken. 
Echt feestelijk zagen de keurig versierde 
tafels eruit en bij het kaarslicht der boomen 
werd onder blijde stemming de maaltijd ge-

Aan het eind reikte mevrouw Ka
terk de pakjes uit. Een bijbe!gedeelte 
ezen en met het ,,Eere zij God" werd 
van het feest beeindigd. Verschil
elen met prijzen, afgewisseld door 
vulden het 'Verdere van den avond. 

Evacuatie-kamp te B. werd niet 
Hier was een groot kinderfeest be

.arbij een groot aantal Chineesche, 
.J.e, Amboneesche, J.avaansche en 

,.:meesche kbfderen tegenwoordig was. 
-! blijde en devote kindergez.ichtjes was 

.~el duidelijk te lezen, dat zij genoten ! 
danken God voor den Kerstzegen, dien 

.J mochten brengen en ontvangen. 
Ook in Batoedjadjar werd door K<>lonel 

Lebblnk met een aantal officieren een Kerst
viering geleid met de daar gedetacheerde mi
litairen, die bijzonder geslaagd mag heeten. 
Allen, die niet door dienst verhinderd waren, 
namen aan het feest dee!. Ook hier werd 
de Kerstboodschap van Hare Majesteit de 
Koningin voorgelezen, terwijl Majoor Snaith, 
die als gast rnee was, een goed woord sprak. 

S T R IJ D K R E E T 

Het gehed van den Rechtvaardige 
In Jacobus 5 vers 16 lezen we, dat 

het krachtig gebed van den rechtvaar
dige veel vermag. Zeker vermocht het 
veel in zijn eigen leven. Niemand onzer 
moet ontmoedigd worden door het 
schijnbaar uitblijven van de verhoo
ring van ons gebed. Mogelijk hebben 
de meeste verhooringen in het leiden 
onzer omstandigheden plaats. Dikwijls 
worden de problemeri, voor ons eigen 
bestwil, opgelost, zooals dit met deel
sommen gebeurt; er wordt veel weg
geveegd, er worden verkleiningen en 
vereenvoudigingen gemaakt en einde
lijk heeft men het antwoord. 

Ik moet bekennen, dat ik als kind 
erg gesteld was op een rekenboek, dat 
de antwoorden achterin had staan. 
Even een blik over het antwoord en 
een massa werk werd uitgewonnen, 
maar al die blikken op de antwoorden 
maakten rnij geen beter rekenaar. Het 
antwoord, dat door lang zoeken en 
wachten verki;egen wordt, rnaakt ons 
dikwijls tot betere menschen. Toch, 
rniddellijk of onmiddellijk, het gebed 
vermag vee1. 

Het vermag ook veel in het leven van 
anderen. Moeders en vaders hebben 
aldus gebeden en de kinderen hebben, 
zonder dit zich bewust te zijn, onder 
de bescherming dezer gebeden geleefd. 
Sommige gebeden volgen ons door ons 
geheele leven heen. Mijn moeders ge
bed heeft mij dikwijls gevolgd en mij 
dikwijls beschermd. Th: herinner mij, 
hoe ze eens met haar magere hand de 
mijne nam. Misschien omdat ik de laat-
te van een groot gezin was, hadden we 

beiden een zwaren strijd gehad, om het 
leven te behouden. Nu zou ik zonder 
haar achterblijven, maar zij bad een 
heerlijk gebed, waarin zij om bescher
ming voor mij vroeg. Het leek, of ·zij 
alle werk en liefde voor God aan Hem 
voorlegde en daarvoor hi de plaats om 
Zijn leidende hand voor mij vroeg. Tel
kens weer, als ik op het punt stond, 
dwaas te handelen, heb ik gezien, hoe 
de zaken een keer namen. Ik twijfel 
er niet aan, of het gebed mijner moe
der heeft nog kracht. 

Ouders, als ge gebeden hebt, blijft 
bidden ! Kind, treed die gebeden met 
uw eigen bidden tegemoet, anders zal 
de kracht en de bescherming er van 
door voortdurende ongehoorzaamheid 
verloren gaan. 

Hij, Die ons bidden geleerd heeft, 
stierf Zelf biddend. Het gebed, dat ver
giffenis voor Zijn vijanden inhield, 
sprak Hij in Zijn laatste levensmomen
ten uit, en ook het liefelijk gebed voor 
den berouwhebbende naast Hem, steeg 
vlak voor Zijn dood op. Welke gebe
den het ook zijn, die wij opzenden, zij 
moeten alle overstraald warden doot 
het Licht van het Kruis. 

Zijn onze gebeden niet vaak van geen 
waarde en inhoud geweest, omdat wij 
onze eigen scheppingen zoo hoog rand
om het Kruis van Christus hebben op
gebouwd, dat dit voor het oog verbor
gen werd ? Laat ons om kracht vragen. 
om den weg naar het Kruis vrij te hou
den terwille van onszelf en van de 
wereld. N. 

Deze foto van de deelnemers aan het Inheemsch Congres 
te Magelang, kwam de vorige maand voor in de Malei
sche Strijdkreet. Wij geven ze echter deze maand aan 
onze lezers door ter kennismaking met onze inheemsche 
officieren op Java. 

Jt~LLE KREATUREN''. 
Veel jaren geleden werd aan een schilder 

in een land, hier ver vandaan, opgedragen 
een schilderij te maken, dat in een groote 
concertzaal moest hangen. 

Den grooten kunstenaar werd duidelijk 
uitgelegd, dat het bestuur een schilderij 
wenschte, waarop de Heer Jezus was afge
beeld, Die de kinderen in bet Vaderhuis ver
welkomde. 

De schilder begon met zijn arbeid en 
werkte inderdaad zeer hard. Het beeld, dat 
hij van den Helland maakte, was het beste. 
dat hij ooit geschilderd had. 

De kinderen waren heel lief en keken erg 
blij, omdat ze het zoo heerlijk vonden, dat 
zij in hun hemelsch Tehuis verwelkomd wer
den door hun Vriend, Die op aarde voor hen 
gezorgd had. 

Het schilderstuk vorderde dag bij dag en 
eindelijk was het klaar. De artist was heel 
moe en ging <lien avO'l'l.d met een voldaan 
gevoel ter ruste, daar zijn taak volbracht 
was. 

Terwijl hij sliep, droomde hij, dat iemand 
zijn atelier binnen kwan:i. Hij was zoo bang, 
dat men zijn schilderij beschadigen zou, dat 
hij haastig uit zijn bed sprong en het atelier 
binnen liep. Morgen zou het bestuur komen 
om zijn werk te bekijken ! 

Op den drempel van zijn atelier bleef hij 
staan en riep uit: ,,0, raak mijn schilderij 
niet aan." 

De Vreemdeling wendde Zich om en zei 
heel kalm : ,,Ge hebt dit schilderij bedorven. 
Ik hen uw fout aan 't verbeteren." 

,,Heb ik een fout gemaakt ?" De schilder 
was verwonderd. 

,,Ja, gij hebt een vreeselijke fout gemaakt. 
Wie heeft u gezegd een kleur te gebruiken 
voor die kindergezichtjes ?" De Vreemde
ling keerde Zich weer naar het schilderstuk 
en veranderde met vaardige hand de ge
zichtjes der kinderen. Sommige gaf Hij Chi
neesche gezichtjes, anderen kregen een don
ker gelaat, weer anderen waren bijna zwart, 
met kroeshaar en bruine gezichtjes, met 
vroolijke roode lippen. Eindelijk was het 
werk klaar en toen de Vreemdeling Zich 
omwendde, staarde de artist Hem vol be
wondering aan, want hij herkende het ge
laat van J ezus - van het beeld, dat hij 
zoo lang in het hart gedragen had . 

De artist werd gewekt door de zonnestra
len, die in zijn slaapvertrek doordrongen. 
Vlug stond hlj op en •bega£ zich naar z.ijn ate
lier. Hij dacht aan zijn droom en yerwa<!htte 
bijna, dat er een verandering op zijn schil
derij gemaakt was. Maar neen, de gezichten 
van al de kinderen waren blank. Plotseling 
besefte hij, dat hij geen recht had, om slecht 
blanke kindertjes in het hemelsch Tehuis 
te schilderen. 

Ofschoon het bestuur spoedig zou komen, 
haalde de schilder vlug zijn penseelen te 
voorschijn en begon te werken. Onder zijn 
vlijtige vingers veranderden de kleine gezich-

FEBRUARI 1941 

KERSTFEEST MET DE ARMEN. 

Meer dan iets anders is het Kerstfeest een 
feest voor armen en natuurlijk heeft het 
Leger des Hells in alle plaatsen aan behoef
tigen en zieken een heerlijk feest bereid. 
Manden met van allerlei, wat deze dagen 
tot een echt feest kon maken, werden uit
gedeeld. Over sommige plaatsen willen wij 
iets mee1· vertellen. 

In Soerabaja had de uitdeeling plaats in 
het Tehuis voor Land- en Zeemacht. We 
zullen maar niets zeggen van het werk der 
voorbereiding, zooals. .. .. . kollekteeren, in
koopen, huisbezoek, etc. etc. Het inpakken 
gaf een gezellige drukte. Ofschoon op de 
uitnoodigil1gskaart duidelijk stond vermeld 
,,7 uur", begonnen de genoodigden om 5 uur 
reeds te komen en toen het juiste uur daar 
was, was de groote recreatie-zaal clan ook 
geheel vol. Kldkslag zeven klonk het .,Stille 
nacht, "Heil'ge nacht". Wat klonk dat mooi ! 
Alie lampen waren uit, alleen het !icht van 
den Kerstboom verlichtte de zaal. Majoor 
Hermes ging voor in gebed, daarna las Ma
joor Tichelaar enkele ·lbijbelgedeelten en 
voegde hieraan eenige woorden toe. Na het 
,,Eere zij God" begon de uitdeeling en gin
gen allen gelukkig huiswaarts. 

Kapitein Wiersema met zijn helpers had
den het al even druk in Korps I. Wat een 
gelukkige gezichten ! Voor sommigen was de 
mand zelfs tt zwaar, doch geen nood, onze 
Marine-mannen waren paraat en hielpen de 
oudjes met bun kostbaren last in de dogkar 
of demmo, die ook vool' hen betaald werd. 
Het bracht vreugde tot de eigen ziel te we
ten, dat ook zoovele armen een onbezorgd 
Kerstfeest zouden hebben. 

In het Chineesche Korps lhad een dergelijke 
uitdeeling p1aats, hier alleen werden een 350-
tal manden uitgedeeld. De eerste mand werd 
uitgerei!d door mevr. Wang, echtgenoote van 
den Chin. Vice-Consul. (zie pag. 6). 

* * * 
Van Batavia, Semarang, Tegal, Buitenzorg, 

Kaliwoengoe mochten wij ook berichten be
treffende welgeslaagde uitdeelingen ontvan
gen, terwijl velen die geen bericht zonden, 
toch ook even druk en even geluk'kig waren 
bij het verzorgen van minderbedeelden. 

* * * 
In Bandoeng vond een uitdeeling van speel

goed aan ann.e kinderen plaats in het 1.E.V.
gebouw. De zaal was keurig versierd, de 
Kerstboom brandde en toen eindelijk de deu
ren open gingen, was het een woelig troepje 
dat binnenkwam. De leiding berustte bij 
Brigadier Hiorth, die de aanwezigen verraste 
op een serie mooie lantaarnplaien uit het 
leven van Jezus. 

Daarop werd gepauseerd voor een ,,portie 
ijs" en andere tractatie. Als extra-verrassing 
werd aan 100 personen een paar Iinnen 
schoenen verstrekt door een bekende firma 
in ~andoeng voor deze gelegenheid geschon
ken. Ook was er eel'l v1,orloting van groote 
cadeaux, zooals poppenhuizen, poppenwagens, 
vliegrnachines, etc. Wat een spanning als een 
der kleintjes het nummertje moest trekken ! 
Er was echte vreugde en als de vriende
lijke gevers gezien hadden welk een blijd
schap er te Iezen stond op de gezichtjes der 
kinderen, zouden zij zich voldoende beloond 
geweten hebben. 

tjes - zooals ze onder de handen van den 
Vreemdeling geworden waren. Hij werkte 
koortsachtig verder zonder te rusten en ein
delijk was het schilderstuk af . . 

Het bestuur kwam en bekeek zijn werk. 
Allen werden geroerd door de .gedachte, die 
de schilder er in naar voren had willen 
brengen. 

En de menschen, die het schilderij zagen, 
zooals J ezus wenschte, dat zij het zouden 
zien, dachten aan Zijn bevel : ,,Gaat heen 
in de geheele wereld, predikt het Evangelie 
a:m alle kreaturen". 

OM TE ONTHOUDEN. 

Tegenover honderd menschen, die tegen
spoed kunnen dragen is er nauwelijks een, 
die den vootspoed weet te dragen. 

Wie u met liefde waarschuwt en met zacht
heid berispt, is uw vtiend. 

De herinnering, die 011ze vermaken ach
terlaten, is de beste proef op hun ge'halte. 

Oor;deel zoo rechtvaar·dig mogelijk. zoo 
zacht mogelijk. zoo weinig mogelij:}t. 



EBRUARI 1941 

'Gf OACHTEM.IS VAN EEN DUO 
l£GERVRIEHO. 

~euws van den Dag'' bracht 
afgeloopen maand eenige 
,J,en, betreffende de begra
·ijlen dr. J. H. Gunning 
zooals wij reeds in een 
ner meldden, een warm 
\Tas. V elen in den Leger
lat een van de vurigste 

dezen ouden Godsman 
n begraf enis een Leger
Ju spelen, daar de wijze, 

,eger des Heils zijn sol
hun laatste rustplaats 

immer diep getroffen had 
:1.rt van een Koningskind. 
ns daarom een vreugde in 

rslag. overgenomen uit ,,de 
van 24 Juni 1.1., het vol

n : ,,Het Leger des Heils. 
ligd door Kommandant 
en Kolonel Schuurman, 

~r muziekkorpsen bij den 
.,Zorgvlied" opgesteld, dat 

..ng van Majoor Claeijs toe-
_e Christelijke liederen speel

iet \\'Oord werd gevoerd door 
II. J. A. de Vrijer, die in zeer 
·deerde en diep ontroerende 
·ing een beeld gaf van dezen 
Gods. Onder meer zeide hij : 
·an~ de herinnering getuigt de 

"':>nzt:' harten. Hoe werd Gun
•n ge.drukt door het gesluier
,1.eurde van het leven ia we
rk. Nu hij ontheven is aan 
kheid. spreken zijn werken 

itenis des rechtvaardigen 
1g zijn." 

STRIJDKREET 

,,WA AR HE T l EVEN 0 HT LU I KT I H 0 E ~CH ADU W 

VA N D E N 0 0 R L 0 G" 
(Uit de Noorsche Strijdkreet van 24 Augustus 1940). 

De warme Augustuszon l!estraalde de be
koorlijke kleine stad, ergens in Noorwegen, 
die daar zoo vredig lag, alsof de oorlog bier 
niet had gewoed. Maar de lange ijzeren brug 
over bet meer vlakbij vertoonde duidelijke 
sporen van verwoesting - op acht plaatsen 
was ze ,,gebroken". 

Vriendelijk waaiden de gordijnen · voor de 
openstaande ram~n. Daar binnen lagen de 
gewonde soldaten. De twee heilsofficieren, 
toegerust met bijbels. liederenboeken en gi
taren. werden door de zieken glirnlachend 
en hartelijk verwelkomd. 

,.Hoe gaat het jongens ?" 
.. Vrij goed, zuster ! " 
,,Zullen wij voor u zingen "!" ... Ja. heel 

graag !'' 
Zoo werd de kennis gemaakt. Het liefst 

hooren de jongens de liederen, die ook in 
bun Engelsche boekjes voorkomen, want 
velen hunner be'l:itten er een en ze zingen 
graag mee. Een jonge man wa bijzonder 
gelnteresseerd en strompelde naar ons toe, 
om mee te kunnen zin'len uit ons Noorsche 
boekje. 

.,Iedereen is zoo goed voor ons. De dok
toren en verpleegsters doen bun best, om 
ons te helpen", hoorden wij een dapperen 
jongen uit Wales zeggen. Zijn rechterbeen 
was geamputeerd, maar geduldig \rerdroeg 
hij alle pijn. ,,Het moeilijkste 1s. dat ik 
niets hoor van thuis. Hoe zullen zij het daar 
maken ?'' 

Het magere gezicht in een antler bed deed 
ons vermoeden, dat de schaduw des doods 

niet veraf was. Enkele dagen tevoren had 
de heilsofficier hem een halven liter van 
haar gezonde bloed gegeven en dat hielp 
.JNel wat. Terwijl wij op zijn verzoek zongen : 
,,0, dat zal mijn glorie daar zijn !'' staarden . 
zijn oogen afwezig verweg over de blauwe 
bergen. 

Buiten marcheetden de Duitsche soldaten 
voorbij op ma:>.t van de muziek, maar nie
mand scheen het op te merken. 

,,Zing - Tel uw zegeningen een voor een", 
werd er gevraagd van een antler bed. Op 
onze vraag, of de man een Christen was, 
kwam een ontkennend antwoord, ,,maar", 
voegde hij er aan toe, ,,ik lees graag den bij
bel en houd veel van de liederen". 

Wij getuigden van Gods oneindige, erbar
mende liefde. Vertelden, hoe God het beste 
met ons voor heeft, ook al werpt Hij ons 
op net ziekbed. ,,Het is we! eerder een straf 
voor mijn groote zonden". kwam het be·· 
clroefd. 

.. Maar Jezus is de Vriend van zondaren." 

.. Ja, maar ...... " 

,,Als 'k Hem vraag : ,,Neem mij aan. Heer !' 
Zal Hij zeggen : ,,Neen ! .. 

,,Neen, Hij zond nog nooit een boet'ling. 
Ledig heen !" 

Knielend zongen wij dit couplet, terwijl wij 
Ck>d smeekten dezen jongen man te willen 
vergeven en tot Zijn kind te maken. 

Dank God, Het eeuwige !even is ook te 
vinden in de schaduw van den oorlog ! 

1-SECRETARIS ~H MEVROUW LEBBINK IN BANDOEHG. 
Ofschoon het werkelijke kerstfeest reeds 

Jang voorbij was, werden de Kerstliederen 
toch nog met evenveel wijding gezongen en 
werd goed geluisterd naar het woord van 
den Kolonel. De jongens van het Jongenshuis 
gaven een keurig tableau, waarbij mevrouw 
Lorier zong, en dat gevolgd werd door het 
zingen van bet ,,Wilhelmus'' door alle aan
wezigen. 

.IDOENG I was voor den Vroegdienst 

0 
-Jote schare in het nachtelijk duister 

opgekomen, om deze Wijdingsure mede te 
maken. De rustige· verlichting van de stem -
mig versierde zaal en de zachte tonen der 
gespeelde muziek, schiepen op zichzelf reeds 
een sfeer, waarin het niet moeilijk viel het 
alledaagsche te vergeten en in den geest der 
aanbidding te wachten 'op Gods boodschap. 
Op uitstekende wijze werd gezongen en ge
luisterd naar de voorlezing van het oude 
verhaal met de altijd nieuwe boodschap uit 
Lukas 2. Mevr. Lebbink en Kapitein Sprok
kereef brachten ieder in een woord van hart 
tot hart bun gevoelens tot uiting. Het kin
derhuis-zangkoor en een duet zong ter af
wisseling eenige liederen. Zeer aandachtig 
werd geluisterd naar de toespraak van den 
Kolonel en toen het siotlh!d werd gezongen. 
zagen wij bij velen de ontroering op bet 
aangezicht geteekend. 

Ook voor den Kerstdienst des avonds was 
er groote belangstelling. Mevr. Majoor Schef
fer, de oudste officier van Ned.-Indie, die 
dien avond aanwezig was, kreeg een bijzon
der woord van welkom en sprak met dank
baarheid over Ck>ds groote liefde. De Kerst
boodschap door de Kolonels gebracht vond 
wederom ruimen ingang. 

Op den Tweeden Kerstdag had de Ban
doengsche Reclasseerings-brigade het voor
recht onder leiding van den Kolonel in SOE
KAMISKIN het Kerstfeest met de ingeslote
nen te vieren. Een 80-tal mannen was opge
komen en bij het zingen der oude welbekende 
Kerstliederen werden zeker veler gedachten 
teruggevoerd naar ,,thuis". Nu was alles ge-
heel anders ...... Neen, niet alles. Want de ge-
tuigenissen en prediking van den Kolonel 
spraken van Gods onveranderlijke liefde. 
Welk een vreugde wa, het, om aan het einde 
der samenkomst een aant.al der mannen te 
zien neerknielen en te hooren bidden om 
vergeving. 

Terwijl in Bandoeng I het kinderfeest ge~ 
·vierd werd, waren de Kolonels in KORPS Il, 
waar met 200 arme gezinnen een korte dienst 
gehouden werd, alvorens hun de goed ge
vulde kerstmand werd uitgereikt. Ofschoon 
de bilk menigmaal reikhalzend naar de keu
rig uitgestalde manden ging, werd toch ook 
met veel aandacht geluisterd naar de bood
schap der Kolonels, die schier onvermoeid 
schenen deze dagen. De grootste Gave, ,,Gods 
Zoon aan deze wereld", was het dankbare en 
ontroerende onderwerp voor dezen middag. 

Mevrouw Lebbink kon niet ten einde toe 
blijven, want oo'k in de BEATRIX-KLINIEK 
werd Kerstfeest gevierd. De doktoren '.fan en 
Oei met hun dames waren mede aanwezig. 
Het zangkoor van <le kliniek z.cing onder lei
ding van mevr. Envoy V~n Agteren en mevr. 

.,Het stalledeurtje 

kraakte". 

Slottafereeltje 

van bet stuk door 

de kleuters van 

bet M e i s j es h u i s 

gedaan met het 

Kerstfeest. 

Oei vergastte de aanwezigen op een solo. 
Mevrouw Lebbink vertelde het Kerstver
haal. Aile gasten kregen ook nog een kerst
pakje en de uitroepen ,,wat beeldig" ver
tolkten den dank en waardeering van pa
tienteh zoowel als oud-patienten. 

Ook de GEZINSBOND van Bandoeng I 
vierde kerstfeest onder leiding van mevrouw 
Lebbink. Aan gezellig versierde tafels werd 
genoten van ~en Kerstdiner, aan de bereiding 
waarvan door allen was meegewerkt. Me
vrouw Brigadier Hiorth vertelde iets over 
Kerstvieringen in Noorwegen, mevrouw 
Adjudant Young over deze feesten in Enge
land. Er was .zu'.k een gezellige sfeer dat 
mevrouw Lebbink ook hier er toe kwam nog· 
een kerstverhaal te vertellen ! 

INDISCH BRONBEEK was de laatste 
Kerstviering voor de Kolonels en zeker niet 
de minste. Het is er altijd gezellig en het 
was er ditmaal bijzonder aardig versierd. Van 
het bestuur waren verschillende leden aan
wezig, waarvan wij noemen kapitein Roos, 
die als secretaris een woord van welkom 
sprak en dit deed op zeer sympathieke wij
ze; verder overste Yssel de Schepper en 
,,last but not least'.' mevrouw Van der 
Weyden-van Heutsz, die door haar aan
wezigheid op Bronbeek altijd een bijzonder 
stempel zet. 

Adjudante Van Lith deed met haar Korps
kadetten nogeens het stuk ,,De handen, die 
de klokken aan het luiden brachten", dat 
zeer goed begrepen werd · en grooten zegen 
bracht. 

Voorbeeldig was. de aandacht, waarmede 
het verhaal door mevrouw Lebbink verteld, 
gevolgd werd. Doch ook het geestelijke, diepe 
woord van den Chef-Secretaris werd begre
pen en wij zijn er zeker van, dat velen een 
grooten zegen mede huiswaarts namen, be
halve de k:erstverrassing, welke bij het heen
gaan werd rondgedeeld. 

P. 

BATAVIA. 

De jaarlijksche Kerstdemonstratie, die de 
feestvieringen in Batavia gewoonlijk inleidt, 
werd ditmaal gehouden in. de zaal van 
Maison Versteeg, die overvol was. In het
zelfde samenzijn werden Lt.-Kolonel en 
mevr. Lebbink welkom geheeten in hun 
nieuwe functie. De leiding berustte bij 
Brigadier Hiorth. 

De demonstratie op zichzelf was welge
slaagd. Elke aideeling deed haar uiterste best 
en vooral bet stuk . door de meisjes van het 
Meisjeshuis uitgevoerd vond weerklank en 
werd met veel waardeering ontvangen. De 
officieren kunnen met voldoening op hun 
pogingen terug zien. 

De Kerstdiensten in de verschillende pos
ten werden geleid door Majoor Barbier. Op 
23 December wefd reeds begonnen met den 
avond voor de contribuanten van het Meisjes
huis. De ruime achtergalerij van bet Tehuis 
bleek bijna te klein om alle belangstellen
den te bergen. Dit was een groote vreugde 
voor de officieren. Het was een gezegende 
avond van gewijde Kerstvreugde, waarin 
grooten zoowel als kleinen deelden. De ta
bleaux door de kleuters en de meisjes, de 
recitaties en zang werden zeer gewaardeerd 
en brachten zegen tot het hart, evenals het 
woord van de Majoor, dat voor ieder begrij
pelijk, onder groote stilte werd aangehoord. 

Gedurende de volgende dagen wisselden 
verschillende diensten zich af. Het Militair
hospitaal, de Korpsen I en II kregen allen 
hun deel. Op Eersten Kerstmorgen heerschte 
in de geheel gevulde zaal van Korps I een 
gewijde sfeer en met warmte en ernst werden 
de oude Kerstliedeten gezongen. Het een
voudig getuigenis van de J.L. sergt. majoor, 
zoowel als het lied door de Korps-zangbri
gade gezongen, lbereidden voor tot de predi
king van de Majoor, die de schare in den geest 
naar Bethlehem voerde en den rijkdom aan
toonde, die in Christus voor elk menschen
kind te vinden is - indien Hij slechts wel
bewust gezocht wordt. De ontvangen Kerst
zegen werd door de roak'kers dadelijk door
gegeven in lied en gebed ibij de zieken, die 
bezocht werden. 

In het militair-tehuis werd des middags 
met een groote famp.ie het Kerstmaal ge
bruikt, terwijl de beheerders zelve een ge
wijd uur met bun jongens hadden des avonds, 
wat door allen zeer gewaardeerd werd. 

In Korps Il was de zaal op beide Kerst
dagen overvo1, tot halverwege de straat ston
den de menscben te luisteren ! Getuigenis 
en zang, zoowel als de prediking zelve ge
tuigden van het heil in Christus te vinden 
en groote vreugde was er over enkele zielen, 
die .zich voor Christus neerbogen om schuld
vergiffenis. De demonstratie op den tweeden 
avond was een groot succes. Tot vlak aan het 
platform zaten de menschen en het gegeven 
programma werd keurig en geheel naar den 
aa.rd· van het publiek afgewerkt. Het slot w-as 
zeer waardig en tot zelfs de menigte op straat 
was stil en ernstig bij het slot- tableau ,,Eere 
zij God". 

'De kinderfeesten in b~ide Korpsen, zoowel 
als bet Meisjeshuis waren fijn. Wat hebben 
de kinderen geluisterd naar net toepasselijk 
Kerstverhaal, tot zelfs de kleuters zaten muis
stil. En de officieren met hun helpers en 
helpsters hadden alle eer van hun werk, 
want de pakjes waren tot ieders tffilreden
heid ! 

Dit alles was natuurlijk slechts het open
bare gedeelte van het Kerstfeest. Dagen, ja 
weken , van voorbereidu°ig lagen achter deze 
feesten verborgen. Kollekteeren in de hitte 
des daags, inkoopen doen, uitzoeken wat de 
betrokken kinderen en volwassenen het best 
konden gebruiken, etc. in een woord : liefde 
voor personen en zaken omgezet in ,practi
sche daden en geestelijken zegen - dat was 
het geheim van alle Kerstvreugde ook dit 
jaar wederom gebracht. 

Een treffende geschiedenis wordt ver
teld rvan den kleinen Dauphin, Lodewijk 
XVII. Toen zijn vader en moeder, Lodewijk 
XVI en de schoone Koningin Marie Antoi
nette op de Place de la Revolution naar de 
guillotine waren °gebracht, schreeuwde de 
woeste menigte : En nu de Dauphin. Ook 
naar de ·guillotine, weg met hero ! 

Maar een stem, nog ruwer en heescher, 
schreeuwde : ,,neen, stuur hem niet door de 
guillotine naar den hemel, maar stuur hem 
naar de hel. Laat de oude Griet hem zijn 
leven verdoemen. Ze kan hem vuilnis te 
eten geven en leeren liegen en stelen en 
vloeken". En zoo werd de kleine Dauphin 
naar de slechte oude vrouw geibracht. Ze 
trok hem zijn koningskleeren uit en stak 

· hem in lompen, liet hem omgaan met straat
jongens, die allerlei slechte di.ngen aan hem 
leerden, om zijn gedachten en hart te be
zoedelen. 

Het kereltje le.ed ondragelijke smarten, en 
smeekte de oude vrouw om hem los te laten. 
,,Ik hoor bier n~et th.uis". Maa1· ze snoerde 
hem met vuile vloeken den mond. Soms 
echter werd de stem van God in zijn bin
nenste te macMig, en dan stampte hij zijn 
kleine voetjes, en balde zijn vuisten en riep : 
,,Th: doe het niet ; ik durf het niet te doen 
en ik zal die slechte dingen niet doen ; ik 
ben geboren om een Koning ' te worden !" 
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ONZE KLEUTERS 
door de Kleuterklas-leidster van Bandoeng I. 

Iederen Zondagochtend om 8 uur 
komen onze kleuters binnen. Wij heb
ben een ruim lokaal van de Kweek
school in bruikleen, met gezellige stoel
tjes. in groepjes van vier, zoo om den 
z.andbak gerangschikt, dat allen kun
nen zien en men elkaar niet hindert. 
Gezellige platen hangen aan den muur 
en maken het aantrekkelijk voor ze, 
want kinderen z'ien graag wat. 

Iederen Zondagmorgen ook komen 
ze vol verhalen over de dingen, die de 
afgeloopen week gebeurd zijn; hun 
kleine verdrietelijkheden, hun kleine 
vreugden - alles mag de zuster weten. 
In de onderstaande kleine voorvallen 
krijgt U een kijkje bij onze kleuters. 

* * * 
Vol aandacht zaten ze te luisteren 

naar de geschiedenis van Daniel. 

hij werd in den kuil geworpen ........ . 
De spanning was op de gezichtjes 

leesbaar, maar helaas, de. tijd was te 
kart om verder te vertellen en zoo zei 
ik dan : ,,De volgende week zullen wij 
hooren, hoe het Daniel verder ging. 

Ze waren zichtbaar teleurgesteld dat 
ze nu het eind niet wisten. ,,Och", zegt 
opeens een van de jongens, die de ge
schiedenis blijkbaar thuis al gehoord 
had, ,,wees maar niet bang, hoar, de 
leeuwen doen hem niets." Merkbaar 
opgelucht gingen ze teen ender. druk 
gebabbel weg. 

* ** 
Een anderen Zondag. 
Het is tijd om te danken. Aile kinde

ren zijn eerbiedig op een na, die net 
doet, also£ zijn handjes gevouwen zijn 
en zijn oogjes heel devoot neerslaat. 

De zandl::iakklas van BANDOENG I. 

Daniel die zoo moedig was, die on
danks het bevel van den koning, tech 
God bleef aanbidden. Als hij God bleef 
aanbidden, zou hij in den leeuwenkuU 
geworpen worden. Maar hij bleef 
trouw. En daar gebeurde het, dat hij 
voor den koning moest komen en -

Ik ga naar hem toe en vraag hem, 
waarom hij niet ,,echt" eerbiedig is. 

Daar zie ik het. Twee groote knik
kers in zijn handjes, het was te moei
lijk, om ze neer te leggen, de verlei
ding te groot, om maar net te doen, 
also£ hij ging bidden. Ik zei: ,,Neen, 

KUNNEN KINDEREN BEKEERD WORDEN? 

.Jk ben een kind, 
Van God bemind, 
En tot geluk geschapen ...... '' 

D IT oude versje van Hieronymus van 
Alphen kwam mij in gedachten, nadat 

mij gevraagd was om iets te schrijven over 
de kleutersamenkomsten in het Leger des 
Hells. 

Het is velen lezers waarschijnlijk niet be
kend, <lat door het Leger des Heils samen
komsten worden gehouden, geheel alleen 
voor kleuters van 3 tot 7 jaar. Uiteraard zijn 
deze wel eenigszins verschillend van de ge
WQne Zondagsschool. 

Vindt U het kiekje van onze kleuters in 
Bandoeng niet gezellig? Natuurlijk kijken 
ze niet altijd zoo ernstig, maar nu zijn ze 
onder den indruk van het gewichtige oogen
blik, dat die man met dat kastje een foto van 
ze gaat nemen. 

Die gezellige stoeltjes, en de tafeltjes met 
mooie, frisohgekleurde kleedjes ! En hun 
eigen zuster, die zoo fijn kan vertellen. Soros 
mogen ze marcheeren. Maar het mooiste is 
toch de zandbak, waarop ze alles zien ge
beuren wat de zuster vertelt over den Heer 
Jezus, en over Mozes en Jozef. En wat een 
mooie wagen is dat, waarin Naiiman rijden 
mag! 

• * * 

Het Leger des Heils gelooft in de bekee
ring van kinderen. Ik geloof in de bekee
ring van heel kleine kinderen, zelfs onder 
den schoolleeftijd. Velen, die hiervan geen 
ervaring hebben, mogen dit in twijfel trek
ken. Ik weet hat, omdat ik zelf tot Jezus 
gekomen ben, toen ik nog maar een kleuter 
was. Ik kan mij herinneren, dat ik als vijf
jarige al heel. beslist wist, dat J ezus mijn 
zonden had vergeven en ik Zijn kind was. 

Door Adjudante M. M. BROUWER 

En er zijn velen met mij, die zich uit hun 
prille jeugd kunnen herinneren, dat de per
soon van den lieven Heer een werkelijkheid 
voor hen was. 

Arm is bet kind, en van grooten zegen ver
stoken, wiens ouders het niet vanaf de ge
boorte hebben geleid tot den grooten Kinder
vTiend. 

De zandbakklas te SIANTAR 
(Sumatra's C?ostkust.) 

Het Bataksch huis is goed zicht
baar in den zandbak en heeft 
zeker aller belangstelling bij het 

vertellen. 

Hoe oud moet mijn kind zijn, om het te 
beginnen te vertellen van Christus ? 

Mijn antwoord is : daar kunt u niet te 
vroeg mee beginnen. Als bet kindje zelf nog 
niets begrijpt, dan kan Moeder al de kleine 
handjes in de. hare nemen en met en voor 
het kleintje bidden. Tot de allervroegste 
ideeen die in het kleine brei ontwaken, 
zal dan ook het bewustzijn behooren van 
gebed, bet contact met God. En dit zal, als 
Moeder in ernst en oprechtheid doorgaat, 
bet heerlijke heilgeheim te ontvouwen voor 
haar kindeke, hem tot een werkelijk geestes
en geestelijk bezit worden. 

* * * 
Mag ik u meenemen naar een bergdorpje 

in Midden-Java? Bij bet zachte schijnsel 

eerst de knikkers uit je handjes en dan 
gaan we bidden''. Na veel moeite ge
lukte het. 

Leeren ze ons niet veel, deze kleine 
peuters ? Is het geen heerlijk werk ze 
te mogen vertellen van Gods groote 
liefde, ook voor de kinderen ? 

Korpskadet M. Beek/mis. 

* * * 
Aan deze schetsjes uit eigen kring, 

voegen wij hier gaarr;ie eenige toe, ge
schreven door een Kleuterklasleidster 
in Londen, die met haar kleuters de 
oorlogstoestanden heeft te doorleven. 
We vonden ze in het Leger des Heils
J eugdblad ,,The Warrior", dat ons ge
regeld bereikt. 

De les liep ten einde. Gods liefde 
voor al het geschapene en bet schep
sel was het onderwerp van den dag ge
weest. Een kleine repetitie werd ge
houden, altijd een spannend moment, 
waaruit moet blijken, of de les al dan 
niet begrepen is. 

,,De vossen hebben ......... ?" begon 
de leidster. 

,,Holen ! " klonk het eenstemmig. 
,,De vogelen des hemels hebben ...... ' 

ging het verder. 
,.Nesten", kwam het prompt. 
,,De menschen hebben ......... " 
,,Schuilkelders ! " klonk het opge-

togen, aantoonend, <lat z?j gevoelden 
een groote vondst te hebben gedaan ten 
opzichte van Gods beschermende lief
de voor de menschen. 

* ::::f: 

Een born was midden in de straat te
recht gekomen en had veel schade aan
gericht. Alle huizen waren beschadigd 
op een na, als een groot wonder en ach
ter de ruiten stond de penningmeeste
res van het J ongeliedenkorps met dank 
en ontroering in het hart. 

Het ,,all es veilig" -signaal was gege
ven, en van alle kanten kwamen de 
kinderen aangehold om uit wat er op 
de straat lag zich een ,,souvernir" te 
bemachtigen. Luid werd commentaar 
geleverd op alles, wat zij zagen : de 
gebroken ruiten, gescheurde muren, 
afgebroken schoorsteenen. Opeens 
klonk het in echte volkstaal : ,,Ai, hier 
is een huis ~n geen enkele ruit kapot". 
Met open mond aanschouwde men het 
wonder. 

,,Natuurlijk niet", klonk het toen uit 
den mond van een der kleuters, ,,bom
men zullen nooit op dat huis vallen, 
want daar houden ze van God". 

Wie zal zeggen, hoe dit woord van 
een kleuter vele ouderen aan het den
ken heeft gebracht over hoogere din
gen? 

,,Uit den mond der kinderkens 
en der zuigeLingen hebt Gij 
sterkte gegrondvest." Ps. 8 : 3. 

van de lamp zien we Moeder ( een Heils
officiersvrou w) over haar dochtertje gebo
gen, dat haar avondgebedje bidt. 

Een vreemdeling, op duorreis, is aange
keerd, en slaat het schouwspel gade. Ver 
van eigen land, in een materialistische maat
schappij, heeft hij verwaarloosd wat hem 
vroeger heilig was. Nu zegt de kleine: Amen, 
en Moeder brengt haar naar bed. In de huis
kamer terug, luistert zij naar den Hollan
der, die haar spreekt over langvervlogen 
dagen toen ook hij bij Moeder neerknielde 
om te bidden. Met tranen in de oogen ver
telt hij van het verloren geluk van een kin
derlijk geloo£, en spreekt zijn verlangen uit 
om terug te 1':eeren tot den God zijner moe
der. 

* * * 

DE KRIJf 
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CHRISTUS IS DE HO• 

Ik reken op uw aller medewerking 
rijk. God zegene u ! 

Uw U toe 

---
•'======-:;;:=============i 

Ik praat nooit met mijn jongen over den 
go

1

dsdienst. Als hij oud genoeg is, kan hij 
zelf lciezen. Ik zal hem mijn geloof niet op- · 
dringen." 

Maar Vader, hoe kunt ge verwachten, dat 
uw jongen den rechten koers zal houden, als 
hij geen roer en geen stuurman heeft ? Als 
de eenige school, die hij 's Zondags bezoekt, 
de bioscoop is ? (En hoeveel duizenden kin
deren, fijne jongens en meisjes, brengen de 
Zondagmorgens door in de bioscopen ! !) 

Levenslessen, die hem al jaren geleden 
hadden moeten zijn bijgebracht, hoe zal hij 
die alle tegelijk kunnen verwerken, wan
neer hij straks tot de jaren des onderscheids 
komt? 

Het is de dure plicht, maar ach, ook zulk 
een gr66t voorrecht der ouders, zoowel van 
Vader als van Moeder, om de kleinen te 
helpen zichzelf te begrijpen, en de onstui
mige woe!ingen, die kunnen plaatsvinden in 
het gemoed van een kind. 

* * * 
In het boek van Jozua wordt verteld, dat 

God speciale opdracht gaf aan de ouders om 
aan hun kinderen haarfijn alles te vertellen 
wat ze wisten over Zijn macht en Zijn hulp : 

,,Wanneer uw kinderen morgen zullen 
vragen...... zoo zult gij het uwen kinderen 
te kennen geven." 

En wordt ons gezegd : 
,,Daar was niet een woord van al hetgeen 

Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid 
las voor de geheele gemeente Israels, en 
de vrouwen, en de klei.11e kinderen, en de 
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W ANNEER wij ook spteken over 
het wonderbare Verlossings
plan Gods, immer treedt de 

gedachte aan J ezus, den ove:rsten 
Leidsman en Voleinder des geloofs, op 
den voorgrond, en zonder het te willen, 
vergeten wij dikwijls, dat God, de 
Vader, een evengroot aandeel in de 
verlossing van een verloren wereld 
had. 

Het is recht en ook geheel op z'n 
plaats, dat wij Hem eeren en aanbid
den, Die voor ons stierf, Die leed, zoo
als niemand ooit tevoren geleden had, 
Die, ofschoon Hij God gelijk was, zoo
als wij lezen in den brief aan de Filip
penzen (hfdst. 2 : 7) ,,Zichzelven heeft 
vernietigd, de gestaltenis eens dienst
knechts aangenomen hebbende, en is 
den menschen gelijk geworden" 
opdat Hij ons vrede zou brengen. 

De bereidheid tot lijden, waar in 
ditzelfde hoofdstuk, (vs. 8) over ge
sproken wordt met de woorden: ,,En 
in gedaante gevonden als een mensch, 
heeft Hij Zichzelven vernederd, ge
hoorzaam geworden zijnde tot den 
dood, ja, den dood des kruises ', grijpt 
ons diep in de ziel. Het past ons in aan
bidding neer te buigen met de engelen 
om den troon en uit tr:: roepen: ,,Het 
Lam, dat geslacht is, is waardig te ont
vangen de kracht en rijkdom en wijs
heid, en sterkte en eer, en heerlijkheid 
en dankzegging. (Openb. 5: 13) en dan 
welt het ons uit het hart: 

.,Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar', 
Dat zou een gift zijn veel te klein. 
Voor Zijne liefde wonderbaar, 
Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn." 

Het offer, dat J ezus bracht voor de 
verlossing der wereld, gaat boven alle 
begrip, doch - en dat zeg ik met den 
grootsten eerbied - wij moeten nooit 
vergeten, dat het God was, Die ,,alzoo 
lief de wereld had, dat Hij Zijn Eenig
geboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een iegelijk, die in Hem gelooft niet 
verderve, maar het eeuwige leven heb
be". (Joh. 3: 16) 

Het groote plan om de gevallen 
menschheid te redden, werd geboren 
in Gods Vaderharte en J ezus kwam 
om den wil des Vaders te volbrengen, 
blijmoedig, gewillig, gehoorzaam. J ezus 
Zelf zeide: ,,Ik zoek niet Mijnen wil, 
maar den wil des Vaders, Die Mij ge
zonden heeft" (Joh. 5: 30) en aan het 
eind van Zijn aardsche levenswerk 
zeide Hij : ,,Ik ga heen tot den Vader, 
want Mijn Vader is meerder dan Ik" 
(Joh. 14: 28). Jezus gaf Zijn Vader de 
eerste plaats ,,opdat de Vader in den 
Zoon verheerlijkt worde". 

* * * 
Het mysterie van een Drieeenig God 

is boven ons mem:chPlijk begrip en 
voor velen is deze leer een struikel-

(vervolg van pag. 2). 

,,Voel je je alleen ?" 
,,Neen, de Heer is bij me ...... Maar 

'k heb mijn bijbel niet meer, die is 
achtergebleven. Ze hebben me zoo 
maar meegenomen." 

Toen hebben wij samen gebeden, 
bondsvrienden in 's Konings dienst. 
Wij waren beiden gesterkt ...... " 

* * * 
Enkele wagens verder vond ik een 

zwaar gewonden jongen uit den ach
terhoek. 

,,'k Zou graag beter word en." 
Natuurlijk, wie zou dien wensch 

niet deelen voor dezen man en voor al 
de anderen in dezen trein. 

,,J a, maar e:66 bedoel ik het niet. Ik 
zou zoo graag beter worden om meer 
van mijn Heiland t4etuigen. 

Ik hen wel van Hem, maar buiten 
m'n kring sprak ik haast nooit over 
Hem ; voor vreemden beleed ik eigen
lijk nooit mijn geloof. 

Toen we gisteren in het stormvuur 
lagen, zei ik tegen den luitenant : ,,Als 
ik nu niet wist, dat God bij ons was, 
clan hield ik het niet uit". Ziet u, zoo 
iets heh ik vroeger nooit durven zeg
gen aan iemand, die niet bij ons hoor
de. En dat wou ik zoo heel graag gaan 
doen - als ik beter mag worden." 

GETUIGEN VAN CHRISTUS f 

S T R IJ D K R E E T 

,,HET GEBED ONZES HEERENtt 
,,Onze Vader, Die in de hemelen zijt." 

Door Adjudant T. Harding Young 

blok. Toch - al gaat ze boven onze 
bevatting, moet ons verstand er niet 
aan twijfelen. Immers de wereld is vol 
van verborgenheden : leven, dood, be
wustzijn, slaap, zijn alle dingen, die we 
niet kunnen uitleggen, doch die we 
aannemen als redelijk. Wij zouden het 
begrip van de Drieeenheid Gods kun
nen benaderen door de vergelijking te 
maken met vuur, dat warmte, licht en 
kracht voortbrengt, of met water, dat 
als ijs, sneeuw en vloeistof voorkomt. 
De hoedanigheden Gods zijn vele en 
ze zijn wonderbaar. Wij spreken van 
Hem als : volkomen heilig, alomtegen
woordig, onveranderlijk, wijs en recht
vaardig en vele andere eigenschappen 
van volkomenheid worden Hem toege
kenQ., doch God komt het dichtst bij 
ons in gedachte en begrip, als wij van 
Hem spreken als ,,onze Vader". 

* * * 
,,Onze Vader", met deze woorden 

leerde Jezus Zijn discipelen naderen 
tot den almachtigen God. De gedachte 

,,Vader" is ons zeer lief geworden. Voor 
mij persoonlijk was het, als jongen, 
die zeer vroeg zijn vader verloor, niet 
de gedachte God, de Schepper, of God 
de Almachtige, de Alwetende, de On
veranderlijke, die mij aantrok. Inte
gendeel, de gedachte, dat er zulk een 
Persoon bestond, joeg mij schrik aan, 
doch toen ik leerde begrijpen, dat God 
een Vader was, mijn Vader wilde zijn, 
begon ik dichter bij Hem te komen en 
ik bemerkte, dat Hij mij juist datgene 
kon geven, wat ik in mijn jonge leven 
noodig had. 

Niet slechts leerde Jezus ons het ge
bed te beginnen met ,,Onze Vader" 
doch de bijbel leert ons, dat vanaf den 
beginne God onze Vader was. Zoo le
zen wij b.v. in Jesaja 63: 16, waar ge
sproken wordt over het volk Israels : 
,,Gij zijt toch onze Vader; want Abra
ham weet van ons niet, en Israel kent 
ons niet; Gij, o Heere, zijt onze Va
der, onze Verlosser vanouds af is Uw 
naam". 

De dokter be:a:iet een patient in de polikliniek van de ,.Beatrix-Kliniek" te 
BANDOENG. Lees het artikel over de:a:en tak van arbeid op pagina 4. 

GOED NIEUWS VAN HIER EN DAAR. 
BLITAR. 

Op Vrijdag 17 Januari hadden wij het 
voorrecht Brigadier en mevr. Woodward met 
ons te hebben voor het leiden van samen
komsten. De groote opkomst, ondanks den 
stroomenden regen was er een duidelijk 
bewijs van, dat dit bezoek op prijs werd 
gesteld. 

Adjudant en mevr. Muskee, die eveneens 
tegenwoordig waren, zongen een duet, dat 
grooten zegen bracht tot de harten der toe
hoorders en een goede voorbereiding vormde 
voor het woord van mevrouw Woodward. 
Met groote aandacht werd geluisterd naar 
wat zij vertelde over den arbeid in Midden
Celebes. Uit den schat harer ervaringen gaf 
deze beproefde dienstmaagd des Heeren ons 
veel te genieten dien avond. 

De Brigadiers genoten zichtbaar van de 
mooie groep Korpskadetten, die te zamen 
een lied zongen onder leiding van Adjudante 
Tarima. Het was dan ook een fijne groep ! 
De Brigadier verkondigde daarop de Evange
lie-boodschap met zulk een kracht en liefde, 
dat aan het eind der bijeenkomst een 14- tal 
makkers zich opnieuw aan den Heer wijdden. 
Ook vele kinderen knielden neer en dit gaf 
ons goede verwachting voor onzen Jeugd
veldtocht. 

Den volgenden Zondag waren Majoor en 
mevr. Palstra met ons. Het was een zeer 
gezegende dag. In verband met den juist 
genoemden veldtocht, was bet een bemoe
diging, <lat in de avondsamenkomst Adju
dante Tarima tot K.K.-leidster werd inge
zegend, terwijl 2 nieuwe K.K.'s aan de 
Brigade werden toegevoegd. Onder de 
geliefde Legervlag werden de nieuwe leidster 
met de beide nieuwe K.K.'s ingezegend, 
terwijl de Majoor wees op de groote ver
antwoordelijkheid, die de Adjudante voort
aan zou dragen. Zijzelve getuigde van al 
de jaren die God haar onder deze vlag geleid 

en gezegend had. Te zamen zong de heele 
Brigade daarna een lied, wat door zijn geest
drift ons hart zegende. Met kracht werd de 
boodschap van verlossing gepredikt en velen 
kwamen om die kracht te ontvangen, waar
over gesproken werd, die God alleen kan 
geven. 

De Blitarsche makkers zijn door deze 
bezoeken versterkt en aangemoedigd. Dank
baar voor wat God deed in het verleden, 
gaan wij met vol vertrouwen de toekomst 
tegen. 

EEN HUWELIJKS-INZEGENING TE 
SONDER. 

Envoy H. M. Joseph en Sergeante Limuh 
in den echt vereenigd. 

Deze vond plaats in de Leger des Heils
zaal te Sonder, nadat eerst des morgens bet 
bµrgerlijk huwelijk in het Districts-Hoofd
kwarti.er gesloten was. Behalve de officieren 
van verschillende posten, waren ook de 
mak:kers van Pinaras, Ramboenan en Tom
passo aanwezig en een groote schare belang
stellenden, die nog nimmer tevoren zulk ~n 
pleohtigheid hadden meegemaakt. 

Nadat Adjudant Runtuwene de bijeen
komst was begonnen en een gedeelte uit 
Gods woord had voorgelezen, ging hij over 
tot de inzegening, nadat de huwelijksbeloften 
a:an bet bruidspaar waren voorgelezen. Ge
knield ontvingen onze makkers den zegen 
en werd hun verbond voor God en met el
kander gesloten. Een der schoolkinderen hood 
bet bruidspaar een ruiker bloemen aan, 
terwijl de anderen een lied zongen. 

' Namens den Gezinsbond van Sonder sprak 
mevrouw Runtuwene de bruid toe, wat een 
treffend moment was. Nog _meer zang en 
een woord van Luitenant Kambei kregen 
wij te hooren en toen was de gelegenheid 
aan mevrouw Joseph eenige woorden van 
persoonlijk getuigenis te geven. Zij sprak 
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Indien wij dus gelooven, dat God 
onze Vader is, moeten wij als gevolg 
van een natuurlijke wet Zijn kinderen 
zijn en staan wij in zeer nauwe ver
wantschap tot Hem. ,,Gelijk een vader 
zich ontfermt over de kinderen, ont
fermt de Heer Zich over degenen, die 
Hem vreezen'', is een woord dat uit
drukking geeft aan Zijn liefde, mede
lijden en begrijpen voor ons menschen
kinderen. 

Deze verhouding bestaat niet slechts 
in theorie, doch is zooals duizenden 
kinderen Gods kunnen getuigen, een 
heerlijke, wonderbare werkelijkheid. 
De verzekering, die J ezus gaf, dat wij 
meer waard zijn dan de ,,muschjes" 
voor wier welzijn Hij zoo nauwgezet 
zorgt, is de ervaring van allen, die 
Hem vertrouwden en vreesden. J ezus 
sprak menigmaal over de liefde en 
zorg, die God voor ons heeft. Toen Hij 
stilstond bij de zorgen en moeilijkheden 
des levens en dat wat de mensch noo
dig heeft, zeide Hij : ,,Uw hemelsche 
Vader weet, dat gij al deze dingen be
hoeft". Niet 'een van Zijn kinderen is 
ooit verlaten geweest in tijden van 
kommer en nood, geestelijk noch licha
melijk. Zijn voorraadschuren zijn vol 
en Hij geeft een neergedrukte, over
vloeiende maat. 

Indien wij als Zijn kind ons de voor
rechten van het kindschap toeeigenen, 
nemen wij daarmede echter ook de 
verplichtingen van het kindschap op 
ons : gehoorzamen aan en gelooven in 
den Vader, doch evenals het is met een 
aardschen vader is daar verbonden 
met gehoorzaamheid en vertrouwen 
ook een wederkeerige liefde, een ver
bond zonder woorden. 

J ezus gaf Zich alle moeite om aan 
Zijn discipelen het Vaderschap Gods 
te verklaren, het was echter moeilijk 
voor hen het te verstaan. In het leven 
en den Persoon van J ezus hier op 
aarde is ons echter dit mysterie ge
openbaard. John Wesley "heeft gezegd : 
,,Niemand kan God zien, tenzij Hij aan 
hem geopenbaard wordt. En Hij heeft 
Zich geopenbaard in Zijn Zoon, in 
Diens wonderbaar leven vinden wij 
een algenoegzame openbaring van den 
Vader. De Zoon is het zichtbare gelaat 
van God". Laat ons daarom· immer 
Christus voor oogen hebben, want zoo
als Hijzelf zeide : ,,Die Mij gezien heeft, 
die heeft den Vader gezien". 

De Vader, Die zulk een groot offer 
kon brengen, dat Hij Zijn eenigen 
Zoon gaf als een rantsoen voor onze 
zonden, moet liefhebben met een 
eeuwige liefde en het is ons goed 
te weten, dat die liefde Zichzelf ge
openbaard heeft als de lief de van een 
vader voor zijn kind. 

van de liefde Gods en de vreugde Hem te 
mogen dienen. De Envoy sprak eveneens 
over Gods liefde en Zijn leiding, en voegde 
er aan toe, hoe hij door het gebed zijn 
levensgezellin van den Heer had ontvangen. 

Het geheel was een goede ,avond en veel 
zegen kwam tot het hart van alien, die 
deze plechtigheid bijwoonden. 

PEKALONGAN. 

Van 22-24 J anuari bracht Brigadier Brandt 
een bezoek aa:n ons korps. ~durende deze 
dagen deed de Brigadier veel huisbezoek in 
stad en kampong en overal bracht zulk een 
bezoek grooten zegen door gebed, zang en 
het lezen van Gods woord. Ook werden 
openluchisamenkornsten gehouden en de 
bijeenkomsten in de zaal waren zeer goed 
bezet. Enkele Europeanen, doch zeer veel 
Chineezen, waren tegenwoordig en bijzonder 
gei:nteresseerd in wat de Brigadier vertelde 
over zijn werk in China. Twee zielen kwa
men die dagen tot den Heer ! 

Op Zondag 16 Februari bezocht Majoor 
Barbier ons 

0

korps. 
Ook nu was de Heer met ons en mochten 

wij ons verheugen over zielen, die hun toe- · 
wijding aan God vernieuwden. Met .zeer veel 
aandacht werd geluisterd naar de blijde 
boodschap. Verschillende nieuwe bezoekers 
mochten wij verwelkomen. 

E.L..M. 

ZIJT GI/ EEN GETUIGE VAN CHRISTUS? 
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D EZE maand willen wij den lezers 
van onze Strijdkreet gaarne een 

kijkje geven in een arbeid, die naar 
buiten niet zoo bekend is en die toch om 
den aard ervan onze voUe belangstelling 
verdient. Het is het werk in onze Po
li.klinieken, dat, of diep verborgen in 
de dessa's Of in het hartje van de 
groote stad, soms qok hoog in de ber
gen, dag aan dag met liefde en trouw 
wordt verricht door onze officieren
verpleegsters en verplegers, bijgestaan 
door hun Javaansche en Chine~sche 
helpers. 

Het komt ons voor, dat de velen, 
die onzen arbeid steeds weer steunen, 
ook recht hebben iets meer over dezen 
tak van werk te hooren. 

Meestens worden deze Poliklinieken 
verzorgd vanuit onze plaatselijke zie
kenhuizen, zooals b.v. te Soerabaia, 
Toeren, Bandoeng. Makassar, Sema
rang en Padang, <loch in de buitenbe
zittingen - Minahassa en Midden
Celebes - werken zij geheel op eigen 
kracht, verzorgd door ooze officieren, 
die ook anderen plaatselijken arbeid 
verrichten. 

In totaal heeft het Leger des Heils 
in Ned.-Indie 68 poliklinieken en hulp
poliklinieken onder zijn beheer. 

Op deze pagina geven wij een af
beelding van de polikliniek te DAR
MO, verbonden aan het ,,William 
Booth" -ziekenhuis te SOERABAJA 
en daarom willen wij met deze afdee
ling beginnen. Vanuit dit groote zie
kenhuis, worden 4 poliklinieken ver
zorgd en wel te Darmo, 1 voor min
vermogenden en 1 voor hen. die iets 
kunnen betalen ; verder 1 te W ono
kromo en 1 te Boeboetan. Per dag 
werden hier in 1940 circa een 270 
patienten geholpen. De zuster voor de 
poliklinieken buiten het ziekenhuis 
gaat er reeds vroeg in den morgen op 
uit. In een eenvoudig, <loch net ge
bouwtje worden de patienten ontvan
gen. De ,,minder erge" worden door 
de zuster met haar assistenten gehol
pen, de meer ernstige worden ,,be
waard" voor den dokter, die wat later 
in den morgen komt en deze voor zijn 
rekening neemt. 

In de ruime pendopo, die speciaal 
voor dit doel gedurende het afgeloopen 
jaar werd gebouwd, zitten de patienten 
1·eeds tijdig te wachten en nemen de 

taten konden op de ondernemingen 
tengevolge van deze geregelde behan
deling onder de bevolking reeds wor
den opgemerkt. 

Op KASIJAN, onze Bedelaars-kolo
nie in het Djembersche, is ook een 
klein Hulp-ziekenhuis met polikliniek 
voor de menschen der omliggende 
dessa's. Hiervan wordt een druk ge-

VERPLEGINGSWERK 
IN STAD EN DESSA 

EEN KijKJE IN ONZEN POLIKLINIEK - ARBEID 

Javaansche verpleegsters alvast de· 
narnen op, terwijl de dokter en zuster 
elk op z'n beurt onder , de loupe" 
nemen. Het is een vergadering van 
jong en oud, van allerlei ras en natie, 
met velerlei kwalen en won~en die 
allen hulp naar het lichaam noodig 
hebben, maar voor wie de zuster toch 
ook een vriendelijk opbeurend woord 
op zijn tijd heeft, wat goede ,,medicijn" 
is voor een droeve ziel. 

Boven Malang, dus niet zoo ver van 

bruik gemaakt. Behoeft een pati'ent 
wat nauwkeuriger zorg, dan kan hij 
een paar dagen in het hulp-ziekenhuis 
blijven ,,lbgeeren" wat meestal goede 
gevolgen heeft. 

Een soortgelijk werk wordt gedaan 
in PELANTOENGAN. Even buiten 
de Kolonie ligt daar het Hulp-zieken
huis, waar elken dag polikliniek wordt 
gehouden. Over verre afstanden ko
men soms de patienten .. Van hen, die 
met succes werden geholpen hoorden 

Een kijkje in het wachtlokaal van de polikliniek te Darmo, verbonden aan 
· bet W.B. -ziekenhuis te Soerabaja. 

Soerabaja ligt ons mooie dessa-zieken
huis TOEREN. Hierover hopen wij 
later eens wat te vertellen, <loch dit
maal zijn het de 5 hoofdpoliklinieken 
en 34 hulp-posten, die onze aandacht 
vragen. 

Natuurlijk is ook hier aan het zie
kenhuis zelf een polikliniek verbon
den. Geheel andere gevallen weer dan 
in de stad komen ter behandeling. 
Ondervoeding, malaria, typhus, onge
luks-gevallen, ingewandsziekten, van 
allerlei komt er op het ,,dagrapport" 
en zoowel de dokter als het verplegend 
personeel hebben immer de hande~ 
vol. Vier groote poliklinieken in den 
omtrek worden per auto bezocht, even
als de 34 hulp-poliklinieken die vanuit 
het ziekenhuis worden verzorgd. Deze 
laatste vindt men op de ondernemin
gen welke een contract met het Leger 
des Heils sloten, waarbij bepaald werd,, 
dat geregelde geneeskundige hulp ter 
plaatse wordt verleend, terwijl een 
aantal bedden in het ziekenhuis zelf 
ter beschikking van ernstige patienten 
zijn voor opname, indien dit noodza
kelijk blijkt. Zeer bevredigende resul-

Het in 1940 in 
gebruik genomen 

gebouw voor 
PQlikliniek 
te Danno. 

zij het nieuws. Helaas, soms zijn de 
wonden reeds te ernstig en is over
brenging naar de C.B.Z. te Semarang 
noodig, <loch velen kunnen tijdig ge
holpen en zoo gaat van deze centra een 
weldadige invloed uit over de dessa
bevolking, die zich niet slechts uit
strekt tot de lichamelijke nooden 
alleen. 

Aan de Beatrix-Kliniek te BAN
DOENG is, wij zouden zeggen vanzeli
sprekend, eveneens een polikliniek 
verbonden. Op pagina 3 vindt men 
hiervan een eenvoudig beeld. De 
patienten gaan en komen den ganschen 
morgen. Een vrou welijke dokter geeft 
belangeloos haar kunde en aandacht 
aan dezen post en, gelegen in de · bui
tenwijken van Bandoeng, voorziet 
deze in een bestaanden nood. In de 
kliniek zelf, die uitsluitend voor 
kraamvrouwen is, kunnen geen patien
ten worden opgenomen, <loch indien 
noodzakelijk wordt naar het gemeente
ziekenhuis verwezen. 

MEESTER-CORNELIS is de laatste 
plaats op Java, die wij willen noemen. 
Hier is onze arbeid nog in het begin
stadium, <loch in een net huis ID.idden 
in den kampong werkt de zuster
officier en wint meer en rneer het 
vertrou wen der bevolking. 

PADANG op Sumatra is een mooi 
Leger des Heils-ziekenhuis rijk, waar
aan eveneens een polikhniek is ver
bonden. Hier is tevens het consultatie
bureau van de t.b.c.-bestrijding geves
tigd en tweemaal per week houdt een 
plaatselijke arts hier zitting, terwijl 
ook het gewone werk aan onzen post 
verbonden, wordt verricht. 

(Zie pag. 8 kol. 3). 

STRI.l 

. DE ANOE 
De bevolking van Ned. -I 

echt ,,, war-minded" geworden. :t-.' 
in opleiding gekomen als mil 
iedereen is en wordt geld b 
rueuwe plannen beraamd, om t 
1s, om den strijd voor onafha1 
en . te wirinen. 

Het Leger des Heils gaat or' 
dende en vernietigende machte: 

Met een enkel woord geef ik 
jaar 1940· is gedaan in deze ge"' 
openden wij een nieuw blok voo 
Booth"- ziekenhuis te Soeraba 
groote polikliniek voor inheemsc 
voor een nieuwen vleugel voor 
af deeling werd toegevoegd aan , 
terwijl wij op Meester-Corne/is eer. 
In T arakan kregen wij een nieL 
mobiele cantines werden verkreg1 
Evangelisatie-posten werden gee 
te Belawan gebouwd en in geb1 

U kent ons werk. Het groott 
maar de strijd moet worden voo_ 
minded"~ Onze trouwe officieren 
gaarne geheel voor het welzijn ' 
Wilt hun handen sterken door r 
is voor bet koninkrijk van Vrede 

Bij voorbaat onzer 

De uwe tot heil 

--- 1 

INTERNATIONAA 
ENGELAND. 

Via de ,.Nieuw-Zeeland"-Strijdkreet kwam 
het bericht door, dat begin Januari het 
Internationaal Hoofdkwartier te Londen door 
brandbomm'en werd getroffen. Aan zijn 
telegram l'J.ienaangaande voegde de Genera-al 
echter toe: ,,The Flag is still flying, however:· 

Het huis van dE'n Internationaal Sec1·etaris 
en mevrouw Blowers is geheel verwoest door 
een bom, doch gelukkig waren beiden afwe
zig, toen het gebeurde. Een Luitenante, die 
ten tijde van een bombardement een samen
komst hield in een schuilplaats werd gedood, 
haar Kapiteine gewond. 

Lt.-Kolonel Estill, de Chef-Secretaris van 
het Legerwerk in Nederland, die sedert de 
invasie in Holland in een interneeringskamp 
aldaar was ondergebracht met zijn 18-jarigen 
zoon, is sindsdien overgebracht naar een 
soortgelijk kamp aan de Poolsche grens, al
dus me1dt de , N.Z.-War Cry." Dit is een 
groote beproeving voor zijn vrouw en oude 
moeder in Amerika. Mevrouw Kolonel Estill 
is nog in Holland. 

Generaal en mevrouw Carpenter bezoeken 
zooveel mogelijk de stre'ken, waar de ergste 
bombardementen plaatShebben, om hun of
ficieren te bemoedigen en den arbeid te 
inspecteeren. Zoo bezo.chten zij Coventry en 
hadden een onderhoud met den burgemees
ter. De Legerzaal is ingericht voor cantine. 

TOBROEK. 

In deze plaats, die zoozeer onder de aan
dacht is gekomen dezer weken, waren 4 
mobiele cantines van het Leger des Heils 
aan het werk om de militairen van voedsel 
te voorzien. De Australische Strijdkreet 
neemt een bericht over van de ,,Sydney 



.EET 

OORLOG. 
in den loop der maanden wel 

!en zijn honderden flinke mannen 
maar allerwegen en door bijna 

;bracht en worden telkens weer 
aar alles te verkrijgen wat mogelijk 
kheid en vrijheid voort te zetten 

~t met zijn oorlog tegen de ontbin
duisternis. 
, beeld van hetgeen in het oorlogs
Op de bedelaars-kolonie Kas£Jan 
iwde verpleegden ; het ,, William 
rd wederom uitgebreid met een 
:ienten, plannen zijn in bewerking 

.,iekenhuis te Toeren; een baby
inheemsch Kinderhuis te Medan, 
kliniek en wijkverpleging openden. 
!bouw voor onze militairen; twee 
L in gebruik genomen; vier nieuwe 
' en een nieuwe bijeenkomstzaal 
~en omen. 
'iek heeft ons vriendelijk geholpen, 
et. Het Leger des Heils is ,, war
ben hun werk lief en geven zich 
lank en b1 uin in dit mooie land. 
iendelijke gave. Geeft veel ! Het 
rechtigheid, het koninkrijk Gods. 

nen dank. 

:ms volk. 

Kommandant. 

LEGERNIEUWS 
>rning Herald War-correspondent" op 21 
mad. Dit bericht luidde alsvolgt. 
,Uit Oost-westelijke richting kwarnen drie 
liaansche ambulances in bevel van een 
stralische Leger des Heils ,,man'', die mij 
;ewekt vertelde, <lat hij 15 Italiaansche 
¥onden had opgepikt en op weg was met 
naar een Italiaansch hospitaal. De ambu-

1ce werd beschoten, <loch h1j } egaf zich 
1ar buiten en zwaaide de Roode Kruis
ag, waarna het schieten ophield. Ook 
rgde hij, dat drie doktoren en enkele ver
~gers vervoerd werden om de gewonden 
helpen."' 
i/anuit Australie zijn ook een drietal heils
icieren-verpleegsters naar het front ver
kken, om daar haar diensten bij het Roode 
uis te geven. 

~ST-INDIE. 

)nze makkers in dit dee! van ons Zen-
1gsveld zetten ook dapper den strijd voort. 
u en dan kunnen zij berichten van hun 

amilie uit Holland krijgen via Amerika. 
De West-Indische Strijdkreet vertelt, hoe 

vfajoor Govaars, die werkt in de Bahama
·ilanden soms vo<Yl' moeilijke opdirachten 
omt te staan. Kortgeleden werd hem de 21org 
ievertrouwd over een zestal ontsnapte ge
;;ingenen uit de beruchte gevangenis in 
ransch Guyana. Drie hunner spraken een 
'lhegrijpelijke taal, <loch tenslotte gelukte 
et den Majoor zich enkele woorden eigen 
~ maken en hen alzoo van dienst te zijn 
n te helpen, tot ze de kolonie mochten 
?rlaten. 
apitein de Boer van Suriname doet een 

:eer gewaardeerd werk onder de militairen 
m heeft zelf alle fondsen voor dien arbeid 
!Jijeengebracht. 

G EDURENDE de afgeloopen maand 
vertrokk~n Majoor en mevrouw 

Snaith met hun kleine Emerald naar 
Midden-Celebes, in gezelschap van 
Brigadier Woodward, die zooals reeds 
eerder werd gemeld, met mevrouw 
Woodward een maand verlof op Java 
doorbracht. Voor hun vertrek werden 
deze officieren voor een laatsten groet 
door den Territoriaal Kommandant op 
zijn kantoor ontvangen en bij die ge
legenheid werd onderstaande foto als 
,,herinnering" genomen. 

Majoor en mevrouw Snaith komen 
oorspronkelijk van Engeland en Ier
land. Als jongen van ruim 16 jaar werd 
de Majoor in een Legersamenkomst 
bekeerd en wist ook vanaf datzelfde 
oogenblik, dat hij geroepen was voor 
het werk van een heilsofficier. Op 18-
jarigen leeftijd kwam hij in opleiding 
in de Kweekschool en na zijn uitzen
tling als Kdt.-Luitenant werd hij aan
gesteld voor het Veldwerk (Evangeli
satie-arbeid) waarin hij 16 jaren werk
zaam bleef. 

Toen bezocht Generaal Evangeline 
Booth zijn post en kwam de zeer on
verwachte vraag : ,,Is U bereid om 
den Legerarbeid in de Philippijnen te 
gaan openen ! " Van ganscher harte 
was het antwoord: ,,Ja", en zoo ver
trokken de Majoors met hun kleine 
meisje naar Manilla. Twee vlaggen kre
gen ze mee, een voor Cebu en een voor 
Iliolo. Daar werd de arbeid begonnen 
en twee en een half jaar werd geze
gend werk verricht. Vier korpsen en 
3 buitenposten werden geopend. Toen 
brachten de tijdsomstandigheden mee, 
dat vanwege te zwaren financieelen 
druk de Majoors moesten worden over
geplaatst en kwamen zij naar Ned.
Indie waar hun krach ten goed ge
bruikt kunnen warden, nu versterking 
uit Europa buitengesloten is. 

Majoor en mevr. Snaith zijn aange
steld voor Midden-Celebes, nadat zij 
zich eerst een weinig met het Maleisch 
vertrouwd hebben gemaakt. 

Hun kleine dochter is, ofschoon pas 
6 jaar, toch reeds een echte zendelinge. 
In een van de eerst geopende posten in 
de Philippijnen, waar het Leger zich 
vestigde, waren de menschen er niet 
toe te krijgen binnen te komen ; wel 
stonden ze in drommen voor de deur 
te luisteren. Bijzonder graag luister-

den ze als het kleine blanke me1s1e 
zong, dat daartoe dan ook altijd bereid 
was Op zekeren avond weigerde ze 
echter, eraan toevoegend: ,,Ik wil wel 
zingen, als de menschen binnenkomen". 
(Zeker had ze vader en moeder er hun 
zorg over hooren uitspreken ! ) En het 
wonder gebeurde. Terwijl de kleine de 
trappen opklom, - de zaal lag op de 
eerste verdieping - , volgden de men
schen en vanaf dien dag was de zaal 
immer vol met aandachtige luisteraars. 

Vanuit Korea kwamen de Majoors 
Hi.ichler en Ryden, respectievelijk van 
Zwitsersche en Zweedsche nationali
teit. Beiden arbeidden reeds bijna 14 
jaren in genoemd zendingsland. Zooals 
velen van onze lezers echter weten, 
moesten alle Europeesche zendelingen 
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,,Gaat uit en predikt het Evangeliel" 
Korea verlaten en daarom werden 
deze officieren naar Ned.-Indie. over
geplaatst. 

Majoor Hi.ichler was in Zwitserland 
6 jaren werkzaam in Geneve in het 
Meisjeshuis. Reeds als kind echter was 
de roepstem voor het zendingsveld ge
komen en dit verlangen was ook t.z.t. 
aan de leiders kenbaar gemaakt, toen 
zij heilsofficier werd. Op zekeren dag 
kwam er een telefoontje uit Bern, waar 
het Hoofdkwartier gevestigd is. ,,Is U 
bereid naar Korea te gaan ?" ,,Ja", 

zegen mocht de Majoor in andere aim
stellingen verspreiden. 

Haar laatste positie was als kassier 
op het Hoofdkwartier. 

Het geheim van de vreugde, die deze 
officieren vonden in hun arbeid lag 
als dat van zopvele anderen in een 
volkomen overgave aan den Heer, 
welke door Majoor Bachler werd weer
gegeven in een woord, dat wij hier~ 
onder doorgeven : 

Zend mij, waarheen Gij wilt, 
alleen - ga Gij met mij. 

V.l.n.r. Majo(j.r en mevr. Snaith ; mevrouw en Brigadier Woodward ; 
Kolonel Beekhuis en de Chef-Secretaris, Lt.-Kolonel Lebbink. 

was het antwoord en kort daarop ver
trok de Majoor naar het land, waar zij 
14 gelukkige jaren doorbracht. Het 
laatst was zij gestationneerd in de 
Kweekschool voor de opleiding der 
vrouwelijke kadetten. 

Majoor Ryden deed als officier in 
haar land een gezegend werk onder de 
doofstommen, een tak van Legerarbeid 
die zich zeer ontwikkeld heeft in Zwe
den. Zij was zeer gelukkig in haar werk 
en wenschte niets liever en had ook 
niets anders gedacht, dan in dit werk 
te blijven. Doch Gods wegen zijn niet 
altijd onze wegen. Zeer duidelijk kwam 

Links: Majcor Ryden, 
een Zweeclsche. 

Rechts: Majoor Hiichler, 
een Zwitsersche. 

op zekeren dag de roepstem voor zen
dingswerk. Onbegrijpelijk ! Het kostte 
de jonge officier zwaren innerlijken 
strijd alvorens zij de Kolonel van het 
Doofstommenwerk die haar Chef was, 
van Gods wil voor haar in kennis kon 
stellen. Doch - wonderbare leiding 
van God. J uist dienzelf den dag had 
deze officier een verzoek van Korea 
ontvangen bm een officier voor Doof
stemmenwerk in dat land ! Wie te 
.zenden ? Voor zoover zij wist had niet 
een harer officieren roeping voor het 
zendingswerk. In den namiddag kwam 
Majoor Ryden haar kantoor binnen 
met het antwoord ! 

Door bijzondere omstandigheden kon 
cl.it werk in Korea niet ontwikkeld 
worden als men gehoopt had, doch veel 

Leg op mij welken last Gij wilt, 
alleen - ondersteun mij. 

Verbreek elken band, die mij 
bindt, behalve dien, die mij ver
bindt aan Uw dienst en Uw hart." 

Moge Gods zegen op onze makkers 
rusten in al hun arbeid voor Hem ! 

UITGEZONDEN. 
In korps Bandoeng II, leidde de Terr. 

Kommandant de vaarwelsamenkomst 
van de Majoors Snaith naar hun 
nieuwe arbeidsveld. Brigadier en me 
vrouw Woodward waren als gaster 
tegenwoordig en hadden een actie 
deel in dit samenzijn als oude be 
proefde strijders in dat verre zen 
dingsterrein. De Terr. Kommandan 
werd terzijde gestaan door den 
Chef-Secretaris en deb D. 0., Bri· 
gadier Hiorth. Het zangkoor en de 
makkers van Tjimahi waren eveneens 
opgekomen, om door hun aanwezigheid 
en zang mede te werken tot het wel
slagen van de samenkomst. 

Met opgewekten zang opende de 
Chef-Secretaris het samenzijn en na 
een woord van inleiding waren het 
natuurlijk in het bijzonder de hoof d
personen van den avond, die het woord 
voerden. Majoor en mevrouw Snaith 
spraken over het voorrecht als zende
ling naar de To.radja-landen te mogen 
gaan en uitten ·het groote verlangen 
van hun hart, tot zegen te mogen zijn 
voor de bevolking van deze gewesten. 
Uit hun woord kwam duidelijk naar 
voren de liefde tot Ohristus en zielen 
en dit was een bemoediging voor alien, 
die het beluisterden. 

Oak Brigadier en mevrouw Wood
ward spraken in denzelfden trant, zij 
het dan met een bijna 20-jarige erva
ring in dit afgelegen zendingsveld. De 
vreugde, die daarbij van hun gelaat 
straalde deed ons allen gevoelen, dat 
het dienen hun niet tot last was. Het 
woord van onzen leider, gericht tot 
de onbekeerden in het bijzonder en 
aandringend op een besliste keuze 
Christus te volgen, bereikte de harten 
en velen kwamen dien avond naar 
voren, om openlijk te belijden, dat zij 
J ezus wild en volgen. 



b STRIJDKREET 

DE TERRlTORIAAL KOMMANDANT OP HET STRIJDPAD. heeft de Kolonel prachtige levenslessen door
gegeven aan deze jongens E:n velen hunner, 
die staan op den drempel des levens, zullen 
ongetwijfeld vaak aan dezen morgen terug 
denken. De o"pgewekte tonen van ,,Voor
waarts, heilssoldaten ! " klonken nog na, tc>en 
de Kolonel weg ging. Een goed voortee
ken ! 

TASIKMALAJA. 

Voor den eersten keer in de geschiedenis 
van het Leger des Heils in Ned.-Indie was 
het, dat een Tei-r. Kornmandant een bijeen
komst hield in Tasikmalaja. Voor deze bij
zondere lezing, was vee1 belangstelling van 
de zijde der autoriteiten, o.m. den ass.
resident, den heer Fikenscher ; den regent ; 
den wedana en ass.-wedana. 

De Kolonel werd verwelkomd door den 
ass.-resident, die door zijn in herinn_ering 
brengen van verscheidene gebeurtenissen in 
de Legergeschiedenis hier te lande, toonde, 
dat hij een meer dan vluchtige kennis had 
van den arbeid, waarmede het Leger des 
Hells zich dag aan dag bezig houdt. 

Op de hem eigen opgewekte manier wist 
de Kolonel de aandacht van zijn hoorder~ 

te boeien, terwijl hij hen stap voor stap 
!'\lee voerde langs de rij der belangrijke ge
beurtenissen in onze wereldwijde organisatie. 
Op humoristische wijze vertelde hij over 
de eerste dagen van het Leger, ieder leefde 
er in mee, doch toen onze leider een brief 
voorlas van een heilssoldate in Londen met 
een beschrijving van den Legerarbeid in 
deze geteisterde stad, was er een oogenblik 
van diepe ontroering. ,,Wat was het motief 
van de Stichters ·van het Leger ? Wat is 
het motief, wat is de drijfveer van den 
hedendaagschen heilssoldaat? ' Met deze 
vragen trad de Kolonel zijn gehoor tenslotte 
tegemoet, maar voegde daaraan ook het ant
woord toe : ,,De liefde Gods - en die liefde 
Gods zoekt ook u". Met deze woorden werd 

· deze zeer geslaagde avond geeindigd. 

BANDOENG. 
In verband met den Veldtocht voor de 

jeugd, heeft Ko1onel Beekhuis een bijeen-

SEMARANG I. 

Dit was bet eerste korps, dat op deze 
toumee door de Kolonels bezocht werd. 
Reeds op Zaterdagavond was een gr?ote 
schare b~ieen in de mooie korpszaal. Dien 
avond zouden ook de Majoors Lorier hun 
welkom geven als de nieuwe korps-officie
ren en dit is immer een gewichtige gebeur
tenis. Brigadier Loois, die den Chef-Secre
aris assisteerde sprak een woord van wel
:om., zoowel tot de Kolonels in bun nieuwe 
1ositie a1s tot de nieuwe B.O. Het muziek
orps was aanwezig en ver leende zeer ge
·aardeerde assistentie evenals bet zangkoor. 
Des Zondags berustte de leiding bij de 

"olonels zelf. Ook nu was de zaal zoowel 
•s morgens als des avonds goed bezet, en 
t ondanks den zwaren regen. De Heer 

.warn met zegen tot de harten en Gods 
.ieest werkte door Zijn dienstlmecht en 
lienstmaagd op bijzondere wijze. Gods volk 
werd versterkt en zondaren werden bekeerd! 
Dit bezoek was een bemoedigend begin van 
de toumee en de verwachtingen werden dan 
ook niet teleurgesteld. 

PATI. 

Reeds om 5 uur begonnen de menschen 
te komen voor de bijeenkomst, die eerst om 
7 uur aanvangen zou en toen de deuren 
open gingen stroomde het zaaltje dan ook vol 
met belangstellenden, verlangend om het 
woord des Heeren te hooren. Een klein 
meisje van de Kindersamenkomst heette de 
Kolonels met een bloemengroet hartelijk 
welkom, waarop met gezang de bijeenkomst 
begon. Gezien het korps nog niet lang geo
pend is en de meeste bezoekers lezen noch 
schrijven kunnen, overtrof de samenzang 
verre de verwachting. Het bijbelwoord over 
,,bet Licht der wereld" werd met groote 
aandacht gevolgd. De Kolonel spoorde de 
makkers aan, om lichtdragers te zijn, weg
wijzers die velen naar bet GROOTE Licht, 
Jezus Christus zouden heenwijzen. De Heer 
was met ons en groote dankbaarheid vervul
de ons hart voor dezen gezegenden avond. 

REMBANG, jufst weer heropend, was nu 
aan de beurt. Bij -aankomst bleek, dat hier 
de verduisteringsproeven gehouden werden. 
Doch de heilssoldaten wisten raad. Men trok 
er op uit, om bekend te maken, dat de 
bijeenkomst om half 5 inplaats van des 
avonds zou gehouden worden. Zouden ze 
komen ? In het geloof werd om 4 uur de 
zaal geopend. Toen de Kolonels arriveerde:i 
waren nog slechts enkele menschen aanwe
zig, doch spoedig kwamen de bezoekers van 
alle kanten aan en tenslotte was er een 

komst geleid in het Kinderhuis zoowel a1s 
in het Jongenshuis te Bandoeng. 

In eerstgenoemd. tehuis hadden de oudere 
meisjes en enkele van de jongens het voor
recht om deze bijzondere samenkomst bij 
te wonen. Vertrouwd als ze zijn met onze 
Legerliederen, was het een genot naar hun 
zingen te luisteren. 

Zeer tot onze spijt was mevrouw Beekhuis 
door ziekte verhinderd dit samenzijn bij te 
wonen, zoodat wij haar 'Pakkende illustraties 
moesten missen, <loch mevrouw Lt.-Kolonel 
Lebbink bleek een uitstekende plaatsver
vangster. Dat mevrouw Beekhuis echter niet 
vergeten werd, bleek uit de mooie bloemen, 
die Majoor Wuite haar den volgenden dag 
namens de kinderen zond als vriendelijke 
attentie. Sprekend over ,,oprechtheid" wist 
de Kolonel, zonder dat de jongelui het ,,saai" 
vonden - en dat zegt heel wat- een diepe 
les onder de aandacht van de jonge menschen 
te brengen en wij gelooven, dat deze avond 
vrucht zal dragen voor de eeuwigheid. 

In bet Jongenshuis was de Kolonel op 
Zondagmorgen 9 Februari. Ook nu ken 
mevrouw Beekhuis nog niet aanwezig zijn, 
doch in ons gebed werd zij niet vergeten. 
Het moeilijke lied ,,Gedenk aan . mij, o 
machtig God_!" werd door de jongens boven 
verwachting goed gezongen. Ook het ,,her
boren muziekkorps" deed goede diensten. 
Het wcord van lof van hun Kommandant 
was verdiend, want ze hadden bun best ge
daan goed voor den dag te komen. Jammer 
genoeg was Kapitein Sprokkereef door mili
taire dienstplichten verhinderd aanwezig te 
zijn. 

Uitgaande van de bijbelsche geschie
denis over .,De man met de done hand" 

OP DE LEPRAKOLONIE TE PELAN
TOENGAN. 

Het was een drukke dag voor onzen leider 
in Pelantoengan ! De bijzondere aard van 
het wel'k aldaar, maakt het noodzakelijk 
aizonderlijke samenkomsten te houden voor 
verschillende groepen patienten. Reeds vroeg 
in den morgen kwam een groep patienten 
van het Hulp-ziekenhuis, waarvan Adjudant 

. ter Telgte het beheer heeft, bijeen. De stille 
rustige omgeving schlep de echte ,,sabbat
"feer", zoodat de Kolonel, uitstekend ver
taald in het Javaansch door Kapiteine 
Zitter, geen moeite had de volle aandacht 
van zijn gehoor te boeien. Sprekend over 
den grooten Heelmeester, Die zoovelen· hielp 
bij Zijn rondwandeling op aarde, wees de 
Kolonel erop, dat Hij nog steeds Dezelfde 
was, <loch dat het voornaamste was, dat Hij 
ziele-zieken kon genezen. Het was een goed 
uur te zamen aan het begin van den dag. 

Onmiddellijk daarop volgde een bijeen
komst op de Javaansche afdeeling, waar een 
flink aantal Maleisch-sprekende patienten 
bijeen was. Het muziekkorps speelde uit
stekend en deed niet onder voor dat van 
vele beter gesitueerde muzikanten, terwijl 
het lied van de zangbrigade een zegen bracht 
tot alle aanwezigen. In deze bijeenkomsten 
werd de aanstelling van enkele plaatselijke 
officieren vernieuwd, sommigen voor de 
t;ende maal. Ook werd de rang van ,,Eere-

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW LEBBINK 
BEZOEKEN MIDDEN-JAVA. 

50-tal aanwezig, wat voor Rembang zeer 
goed was. Sergeant Karsten, juist voor dezen 
post aangesleld, kreeg gelegenheid een woord 
te spreken evenals verschillende andere 
makkers. Ook Adjudante Pantea kreeg ge
legenheid te spreken van Gods liefde voor 
de verlorengaande wereld. Mevrouw · Kolonel 
Lebbink behandelde Gods woord en toen 
de uitnoodiging gehouden werd, kwam een 
ziel naar voren, om vrede en vergeving te 
zoeken. 

KOEDOES. 

Van Rembang ging het naar Koedoes. 
Brigadier Loois, die den Kolonel vergezelde 
en als tolk diende, sprak hier ook zelf van 
wat God in zijn leven gedaan had. Ook 
anderen kregen een kans hiervan te getuigen, 
terwijl ook de boodschap van de Kolouels 
geheel gericht was op wat Christus, de groote 
Verlosser der wereld, voor den mensch kan 
doen. Velen knielden aan het eind der sa-

' menkomst neer, om den Heer te zoeken. 
In al de bezochte plaatsen kwam zoo dui

delijk tot ons, hoeveel duisternis overal nog 
heerscht en hoe noodig het is, dat arbeiders 
uitgaan om van bet Lioht te getuigen. God 
helpe ons alien daarin getrouw te zijn ! 

E. P . 

KRENGSENG. 

Het bezoek van den Chef-Secretaris en 
mevr. Lebbink aan ons korps, was een groote 
bemoediging voor ons als makkers. Niet 
slecli.ts om de vreugde van een bezoek, doch 
bovenal den geestelijken zegen, dien wij 
ontvingen. 

Brigadier Loois opende de bijeenkomst en 
heette de Kolonels welkom. Later kreeg ook 
de Korps-sergeant-majoor een gelegenheid 
de gevoelens der soldaten in deze te ver
tolken. Nadat de Chef-Secretaris een woord 
van dank gesproken had, kreeg Envoy Oey, 
die met mevrouw ook deze bijeenkomst bij- • 
woonde, de gelegenheid tot getuigen. Daarbij 
bracht hij in herinnering al wat God reeds 
op de onderneming had willen doen. Me
vrouw Lebbink vertelde over wat haar 
getroffen had bij het bezoek van Generaal 
Booth, toen zij de Legervlaggen tusschen de 
sawah's zag wapperen en gebruikte dit 
beeld om de liefde Gods te illustreeren. Het 
bijbelwoord, behandeld door den Kolonel, 
vond ruimen ingang. Dertien makkers ver
nieuwden hun toewijding, terwijl 2 personen 
voor bet eerst Cbristus zochten. 

AMBARAWA. 

Met groot verlangen was door de makkers 
van dit korps uitgezien naar het bezoek van 
de Kolonels. Een groote schare vulde dan 
ook de zaal, toen de gasten, w.o. ook de 
D.0., Brigadier Loois, binnenkwamen. Er 
werd ernstig gebeden, hartelijk gezongen, 
kortom, allen waren er echt ,,in". Het pro
gramma was zeer uitgebreid en hield o.a. 
in, de inzegening van een 13-tal soldaten, 
een Jong-soldaat en Korpskadet, alsook een 
Opdrachtsdienst. Nadat door Majoor Both 
de Krijgsartikelen waren voorgelezen, werd 
allereerst overgegaan tot de inzegening. Het 
deed ons geed, die mannen en vrouwen, 
geknield onder onze Vlag, nogeens hun be
lofte aan God te hooren vernieuwen. Adju
dante Smid droeg hen in het gebed aan 
God op. 

Daarna kreeg een hunner de kans om 
namens ,,allen" te getuigen. Het was een 
sobere <loch daardoor juist zoo ontroerende 
plechtigheid. Mevrouw Lebbink, vertaald 

. door Majoor Both, zegende toen een klein 
meiske in tot J ong-soldaat en een flinken 
padvinder tot K.K. 

Nu kreeg bet zangkoor zijn beurt en 
keurig kwamen onze makkers voor den dag. 

Twee van de juist ingezegende makkers 
hadden hun verlangen te kennen gegeven, 
dat bun kleine aan God zou worden opge
dragen. Terwijl mevrouw Lebbink de kleine 
Naomi in baar armen nam, bad zij den 
Heer dit kind te willen doen opgroeien tot 
eer van God. Het was een mooi moment. 
Tot slot behandelde de Kolonel het -bijbel
woord. Velen kwamen aan het eind der 
bijeenkomst naar voren, om den Heer te 
zoeken. Het was een goede avond, die onder 
den zegen Gods zeker vrucht zal voort
brengeri. 

Ankre. 

MAGELANG I en II waren de laatste 
posten, die ditmaal aan de beurt waren. 
Hoewel niet overvol was de zaal toch in 
beide korpsen aardig bezet, doch Gods zegen 
was op zeer duidelijke wijze merkbaar en 
voor velen beteekende dit bezoek een keer
punt in hun leven, voor anderen een ver
dieping van wat reeds leefde in de ziel. 
Het woord werd met kracht gepredikt, over
tuiging gewekt en bet konipkrijk Gods uit
gebreid. Den Heer alle lof en dank ! 

MAART 1941 

Sergeant-majoor" toegekend aan broeder 
Jap Kie Tjin, die gedurende de vele jaren, 
<lat hij de zaken van het korps 'behartigde, 
een wonderbaren invloed ten goede heeft ver
sprei:d onder zijn mede-patienten. Het onder
werp, door den Kolonel behandeld dezen 
morgen, was van bijzondere toepassing, n .l. 
,,de groote dankbaarheid van de vrouw, die 
de voeten van den Reiland waschte", welke 
dankbaarheid voor eigen redding en bewa
ring ook ons past als Zijn volgelingen. Wij 
dankten· God voor een ziel, die tot Hem 
kwam. 

' 
In den namiddag werd een samenkomst 

gehouden voor de Hollandsch sprekende 
_patienten. Ontroerend was bet moment, 
toen de Kolonel de eerstgeborene van twee 
der jonge patienten aan God opdroeg. Deze 
beide menschlen, die tengevolge van hun 
ziekte bun kleine niet mogen behouden en 
liefkoozen en verzorgen, zooals gezonde 
menschen dit mogen doen, gaven deze groote -
schat, nog onaangetast door de melaatsch
heid, aan God en Zijn dienst. De overgave 
van deze handeling door den Kolonel ver
richt roerde zeer teere snaren in de harten. 
Moge de kleine Arnold opgroeien tot eer 
van God en tot zegen van deze bevolking ! 

's Avonds werd in den ruimen goedang, die 
daartoe passend werd ingericbt des Zon
dags, met een flink aantal employ-e's en 
kampongbewoners een goede bijeenkomst 
gehouden. Ook hier werden twee kinderen 
aan God gewijd. Deze samenkomst droeg 
het karakter van een heils-bijeenkomst en 
wij danken God voor 7 zielen, die den Heer 
zochten ! Y. 

BUITEN ACTIEVEN DIENST 

Majoor W. Midteide. 
Volgens een oude foto. 

Gedurende de afgeloopen maand is Majoor 
Midteide uit den actieven dienst getreden na 
30 jaren in Ned.-Indie te hebben gearbeid 
als officier van het Leger des Heils. Voor
dien was zij reeds enkele j aren in haar eigen 
land, Noorwegen, als zoodanig werkzaam, 
doch in Februari 1911 werd zij als jonge 
Luitenante naar Java overgeplaatst. 

De meeste van deze 30 jaren wijdde de 
Majoor aan de verpleging en verzorging van 
zieken en immer 1E:ed zij dit met dezelfde 
toewijding, of <lit beteekende de bedelaars 
van Boegangan, dan wel de melaatschen 
op de verscbillende kolonies, de jonge moe
ders in bet destijds genaamde ,,Moeders
hospitaal" te Soerabaja, of de patienten van 
bet Ooglijders-Hospitaal te Semarang. Een 
bijz nder gezegenden tijd bracht de Majoor 
door als directrice van het Hulp-ziekenhuis 
te Toeren, waar zij onder zeer primitieve 
omstandigheden een mooi werk mocht doen, 
dat ten volle gewaardeerd werd door de om
liggende ondememingen en autoriteiten. Bij 
de opening van het nieuwe groote ziekenhuis 
te Toeren in Augustus 1938, memoreerde Dr. 
de Nooy nog bet volhardend streven van de 
Majoor, om het Hulp-ziekenlhuis beter aan 
bet doel te doen beantwoorden, een arl::eid, 
<lien men nooit vergeten had. 

Zoo is de Majoor door al de jaren heen in 
bet voetspoor van haar Meester getreden, 
om de kranken te heelen en te verzorgen 
en licht en zegen te brengen. 

Voor haar laatste Europeesch verlof was 
zij ook als directrice van het Jav. kinder
huis in Djokja werkzaam, doch na haar ver
lof enkele jaren geleden was bet wederom 
verplegingsarbeid, die haar in de Beatrix
kliniek te Bandoeng wacbtte. Helaas was de 
gezondheidstoestand echter van dien aard, 
dat uittreden uit den actieven dienst nood
zakelijk bleek en wij bopen, dat de welver
diende rust de krachten zal vernieuwen en 
de Majoor nog voor velen tot hulp en zegen 
zal zijn. Totdat de weg na.ar haar eigen land 
weer vrij zal zijn, blijft zij in haar aange
nomen vaderland, Ned.-Indie. 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

Commissioner Theodor Westergaard vanuit 
Copenhagen (Denemarken) in opleiding ge
komen in 1895 ; laatst leider van het Leger 
des Heils in Noorwegen, op 9 Februari 1941. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL-HOOFDKW ARTIER 

Uit den actieven dienst getreden 
Majoor W. Midteide 

in opleiding gekomen vanuit Oslo Ill op 
16-10-'08 ; laatst gestationneerd Rusthuis, 
Garoet, op 31-1-'41. 

BEVORDERINGENi: 

Tot Majoor: Adjudant W. J. Mepham * 

AANSTELLINGEN : 

Majoor H. Gerth * naar Ambon, Mil. Teh. 
en Korps, 

Majoor E. Ingham naar Medan, Inh. kinder
huis. 

Majoor M. Lehmann naar Blitar, Jav. kin-
derhuis. 

Kapitein L . Lamatanda naar Balane. 
Kapitein B. Poa * naar Malino. 
Kapitein J. Poot naar Tegal. 
Kapitein J. Rigo naar Rarampadende. 
Kapitein B. Saito * naar W awogaga. 
Luitenant J. Kanasi naar Rowiga. 
Luitenant D. Lasut naar Menado II. 
Luitenant M. l\foendoeng naar Papekelan. 
Kdt.-Luitenant P. Lagea naar Padende. 
Kdt.-Luitenant C. M. Poluan naar Tondano. 
Kdt.-Luitenat R. Senggetang naar Pape-

kelan. 
Kdt.-Luitenant W. A. D. Tuwo naar Rem

boken. 
A. C. BEEK.HUIS, 

Territoriaal Kommandant . 

Bandoeng, 18 Februari 1941. 

I KOlUENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Komm-and.ant. 
4 Maart Bandoeng, ver. soldatensamen

komst ; 5 - AmbaTawa ; 6 - Poerwo
negoro ; 9 - Bandoeng II ; 16 - Ban
doeng, PMY-Radio-samenkomst; · 17 -
Batavia, officiers-swenkomst; 17-22 
Zuid-Sumatra, Koendoer. 

De Chef-Secretaris. 
1 Maart Belawan ; 2 - Pematang Siantar; 

4 - Fort de Kock ; 5-8 Padang ; 23 
Batavia I*. 
* Met mevr. Lebbink. 

Brigadier Hiorth. 
2 Maart Cheribon ; 4 - Bandoeng I, met 

T.C. ; 9 - Ba"ldoeng II ; 16 - Batavia I; 
23 - Batavia II ; 27 - iBandoeng I. 

Brig;adier Loois. 
4 Maart Semarang I ; 5 - Ambarawa * ; 

6 - Poarwonegoro * ; 9 - Pekalongan 
en Tega! ; 10 - Bendosari ; 16 - Pati 
en Koedoes; 17 - Rembang en Lasern; 
23 - Magelang I en Ii. 
* Met den T.C. 

Majoor Barbier. 
· 25-27 Maart Malang, Congres ; 28 - Kasijan; 

29-30 Malang II en I ; 31 - Toeren. 

Majoor Hansen. 
16 Maart - Batavia, Meisjeshuis. 

Majoor Hermes. 
16 Maart - Banjoewangi. 

Majoor Jennerstrom. 
9 Maart - Pekalongan ; 23 - Semarang I. 

Majoor Nelwan. 
23 Maart - Solo. 

;Majoor Palstr.a. 
2 Maart Soerabaja IV; 4 - Soerabaja, ver. 

soldatensamenkomst ; 5 - Soerabcija, 
Loge ; 9 - Soerabaja III en V ; 16 
Malang II ; 19 - Soerabaja IV ; 20 
Malang I ; 25-27 Malang, Congres. 

Majoor en mevr. Ramaker. 
2 Maart - Bandoeng II; 23 - Djokja. 

Majoor Tichelaar. 
4 Maarl - Malang, soldatensamenkomst. 

Majoor Wikdal. 
9 Maart - Krengseng ; 16 - Semarang I. 

Adjudant Gladpootjes. 
1- 2 Maart - Papakelan; 7 - Werot; 12 -

Kakas ; 14 - Menado II ; 15-16 Kawe
roean ; 19 - Rembok~m ; 26 - Tondano. 

S T R IJ D K R E E T 

De Territoriaal Kommandant bezocht ge
durende de afgeloopen maand een aantal 
Maatschappelijke Instellingen, waaronder de 
Leprozenkol0nie Pelantoengan. Eenige bijeen
komsten werden gehouden met de patienten 
en de employe's, welke zeer gezegend waren. 
Dit bezoek was een groote aanmoediging 
voor de bewoners dezer kolonie, alsmede 
voor de officieren en patienten van het 
Hulpziekenhuis. 

Ook werd deze maand bijzondere aan
dacht gegeven aan de jeugd door het bezoek 
van den Kommandant aan het Kinderhuis 
en het J ongenshuis te Bandoeng. Onnoodig 
te zeggen, dat de jonge menschen van dit 
bezoek genoten hebben. De rapporten geven 
berover nadere bijzonderheden. 

Het was een groote teleurstelling voor den 
Kommandant, zoowel als voor de officieren 
en verpleegden, dat ditmaal mevrouw Kolo
nel Beekhuis niet mede kon komen. 

Ernstige ziekte noodzaakte mevrouw Beek
huis het :bed te houden. Ofschoon er een 
lichte vooruitgang te constateeren valt, 
waarvoor wij God dankbaar zijn, is die toe
stand nog zorgelijk. Laat ons den Kom
mandant en mevrouw Beekhuis in onze ge
beden gedenken. 

Mevrouw Lebbink en ik hadden het voor
recht een aantal korpsen te bezoeken in de 
Midden- en West-Java Divisie. Het was een 
vreugde de officieren in hun werk gade te 
slaan. Wij danken God voor de zielen, die 
tot den Heer kwamen. 

Brigadier Brandt is een gewild speciaal. 
Van versohillende korpsen, die door hem •be
zocht werden kwamen zeer bemoedigende 
berichten binnen. 

Brigadier en mevrouw Woodward zijn nu 
op hun terugreis naar Midden-Celebes, ver-

De Krijgstrompet klinkt weer; zij roept tot 
den strijdt Soldaten zijn noodigt tot alles bereid. 

VIER-WEEKSCHE VELDTOCHT VOOR DE JEUGD. 

In het Januari-nummer van de Strijdkreet versoheen de oproep van den Territoriaal 
Kommandant aan alle officieren, plaatselijk officieren, jongelieden-werkers en padvinder
leiders tot deelname aan een Veldtocht tot het winnen van de J eugd voor Christus, te 
houden van 19 Januari tot 15 Februari. 

Ofschoon het nog te vroeg is om de resultaten van dien Veldtocht na te gaan en 
te kunnen publiceeren, zijn we toch reeds in staat bemoedigend nieuws te geven, ont
vangen van alle deelen uit het Territorie. 

Een D.O. op Java schrijft ons: ,,Ik denk wel, <lat wij zullen eindigen met een 
zandbakklas in ieder korps, misschien met uitzondering met van T. W aar mogelijk zijn 
we bezig Jeugd-bibliotheken op te richten en een aantal korpsen is reeds aardig op weg." 

Een officier in dezelfde Divisie schrijft: ,,Bijna iederen • dag hebben we Jonge-
lieden-bijeenkomsten gehouden, .... ... .. ......... het heeft veel geholpen, daar we op de 
Zondagsschool 30 nieuwe kin<leren er bij krijgen. Ook de Liefdebond is nu aan den 
gang en heeft op dit oogenblik 20 leden." 

Een antler officier, gestationneerd in een klein korps aan Java's Noordkust meldt ons: 
,,Gedurende een week hadden we iederen avond een samenkomst met resultaat, dat we 
nu geregeld iedercn Vrijdag-avond een kinderbijeenkomst hebben. Zes kinderen heb
ben hun hart voor den Heer ontsloten. Ofschoon alles bier zeer moeilijk is, danken wij 
God voor dezen straal van licht, die ons verzekert, dat de toekomst hoopvol is." 

Verder verwijs ik naar het rapport in dit nummer van de Terr. Jongelieden
Secretaresse onder Jeugdnieuws, dat nieuws geeft van de verscheidene afdeelingen, die 
het Leger bezit, met het doel de jeugd ~oor Christus te winnen. 

Tenslotte wil ik dit overzicht beeindigen met een uittreksel van een schrijven van 
een anderen Divisie-Officier, waarin de roeping in het bijzonder voor ons Leger zoo 
duidelijk uitgestippeld wordt naar het Evangelie-woord : ,,Ga aanstonds de straten 
en stegen der stad in en breng ze hier. Ga de wegen en de paden op en dwing hen 
binnen te komen." 

,,De eerste samenkomst werd besteed aan de bespreking van den bijzonde_ren Veld
tocht voor het jeugdwerk. In den namiddag verdeelden wij ons in vier groepen en gingen 
de kampongs in om kinderen te zoeken en mee te nemen naar de zaal voor een kinder
bijeenkomst. Het was een lust <>m te zien, hoe de groepjes officieren gevolgd werden 
door een .groep kinderen, zoo uit hun spel weggehaald. Tijd om te wasschen of een antler 
pakje aan te trekken was er niet geweest, dus U kunt wel begrijpen, hoe veleri van 
de kinderen eruit zagen. Meer dan twee honderd kinderen vulden de zaal ep. we had
den een kindermeeting, die klonk als een klok ! Ruim zest~g van hen kwamen tot den 
grooten Kindervriend. 

Indien dit begin van onzen Veldtocht een profetie is (en waarom zou het niet), dan 
zullen wij straks heerlijke overwinningen kunnen rapporteeren." 

* * * 
En nu, mijn makkers officieren, soldaten en bekeerlingen, op voot den Veldtocht 

voor volwassenen, welke Dinsdag 4 Maart zal aanvangen ;net een Soldaten-samenkomst, 
waarin de plannen uiteengezet zullen worden ! Laat ieder zich gereed maken voor het 
doen van huisbezoek en neem deel aan de bijeenkomsten in zaal en openlucht. 

Men wacht op Uw boodschap. 

J.l. Zaterdag ontvingen wij een brief van' een onzer officieren, waarin hij ons schrijft: 
,,Wij hebben door den verkoop van de Strijdkreet een mooie kans om met de menschen 
te spreken. Enkele dagen geleden kwam ik bij een dame ·met onze Strijdkreet. Zij begon 
een gesprek met mij en na enkele oogenblikken werd mij openbaar, welk een bitterheid 
en smart haar hart vervulde. Snikkend viel zij in haar stoel. Toen ik mijn weg wilde 
vervolgen, zeide deze dame : ,,U kwaamt op het juiste oogenblik ; God heeft U gezonden 
om mij tot Hem terug te brengen, want ik was verward en zag geen uitkomst meer, 
tnaar nu durf ik weer te · gelooven." 

Bij het afscheid nemen, wilde zij gaame iets voor ons werk bijdragen en zij gaf mij 
vijf gulden." 

Wij willen God danken voor de kansen, welke wij van Hem ontvangen. 
Grijp toch de kansen, door God U gegeven ! 

G. LEBBINK, 
Chef-Secretaris. 

7 

gezeld van de jongste versterkingen voor 
dit deel van ons Zendingsveld, Majoor en 
mevrouw Snaith. 

De Maatschappelijk Secretaris, Majoor 
Ramaker, onder / wlen ook de Militaire Te
huizen resorteeren, bezocht de groote Oost 
en leidde bijeenkomsten in Makassar en 
Ambon. In laatstgenoemde plaats, waar het 
Tehuis voor Militairen gevestigd is, leidde 
de Majoor de vaarwel-.bijeenkomst van de 
Adjudants Luitjes, die met veel zegen daar 
gear·beid hebben en nu naar ' Java zijn 
overgeplaatst, terwijl tevens de iMajoors 
Gerth in hun nieuwe aanstelling werden in
releid. 

De Veldtocht voor de Jieugd. Goede tij
dingen hierover komen hij het Hoofdkwar
tier binnen. De D.O.'s rapporteeren over het 
cprichten van zandbak-klassen, het houden 
van compagnie-samenkomsten, het oprich
ten van Jeugd-hihliotheken. Activiteit overal 
en dat stemt tot vreugde. Nu, op voor den 
Veldtocht voor de volwassenen. iMet Paschen 
zullen in verschillende korpsen soldaten-in
zegeningen plaats hebben. 

Strijders in twee Legers. Vele van onze 
Officieren moeten geregeld opkomen voor 
militairen dienst. Ook daar mogen zij ,,het 
zwaard des geest-es" h.anteeren. Ofschoon dit 
een groote belemmering is in de uitvoer.ing 
van hun verantwoordelijkheid, stemt het ons 
tot dankbaarheid, <lat hun vrouwen hun taak 
in onze Inrichtingen en Korpsen vol moed 
o:vememen. God zegene hen ! 

Veranderingen van aanstelling. De belangen 
van den strijd nopen ons tot overplaatsingen. 
Deze maand zijn vaarwel-orders gezonden 
aan Majoor Lehmann en Majoor Ingham, die 
beiden met veel zegen hebben gearbeid als 
Directrices van onze Kinderhuizen in Medan 
rn Blitar. Ook Adjudant Runtuwene, de 
District-Officier van ,,Minahassa West", 
zal zich gereed maken voor het aanvaarden 
van een belangrijke aanstelling op Java. 

Zieke Officier:en. De Adjudantes Mensinga 
en Huibregtsen zijn nog steeds onder dokters 
•Jiehandeling. Ook Kapiteine Telaoembanoea 
moest in het Ziekenhuis word.en opgenomen. 
Laat ons voor hen bidden. 

Nieuwe wereldburgers. In het gezin van 
de Kapiteins Helmhout en in <lat van de 
Kapiteins Boscluna heerscht groote vreugde 
door het binnentreden van een zoon. Har
telijk gefeliciteerd, makkers ! Mogen heide 
jongens opgroeien tot eer van God en tot 
vreugde hunner ouders. 

Majoor Mepham van de Ziekenverpleging 
,,Festina Lente" te Padang verwisselde deze 
maand zijn ,,ster op rood" tot het ,,Leger
wapen op blauw", waarmede wij hem en 
mevrouw Mepham van ]:iarte gelukwenschen. 
Nog vele jaren van nuttigen dienst voor den 
Meester! 

25 jaren trouwen dienst. Op 16 Maart a.s. 
D.V. zullen de Majoors Barbier en Roemers 
toegelaten worden- tot de Orde van Lang
durigen Dienst. 

MajoO'T Barbier is de Redactrice van de 
Strijdkreet, welk blad steeds keurig verzorgd 
\·erschijnt en elke maand even aantrek
kelijk is. 

Majoor Roemers werkt al jaren in onze 
Maatschappelijke Instellingen, de laatste jaren 
op de Leprozerie Poeloe si Tjanang bij Be
lawan Deli. 

Een gezegende dag en nog jaren van 
vreugdevol dienen zij obeiden Officieren toe
gewenscht ! 

Kweekschool. Brigadier en mevr. Hiorth 
zijn druk bezig alles in gereedheid te brengen 
voor de ontvangst der Kadetten op 31 Maart. 

De Gezinsbond. In den laatsten tijd hebben 
de G.B.-afdeelingen op Java geregeld bezoek 
gehad van een speciaal. Een aantal Zuster
Officieren is uitgegaan om G.B.-samenkom
sten te leiden en naar wij vernemen wordt 
dit door de afdeelingen zeer op prijs gesteld. 
In de Midden-Java-Divisie zullen in de 
r::iaand Maart bijzondere G.B.-samenkomsten 
worden gehouden. De leden zullen worden 
cpgewekt om huisbezoek te doen en te pro
beeren tenminste een nieuw lid te Winnen. 
In Oost-Java hebben yerschillende dames 
van buitenaf zich bereid verklaard om in de 
G.B.-afdeelingen lezingen te houden over 
voedingsleer en andere belangrijke onder
werpen. In Blitar is men begonnen de leden 
te leeren lezen en schrijven. 
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BANJOEWANGJ. 

De Toortsdragers geven een welgeslaagde 
dcmonstratie in de Societeit. 

Een Legervriendin, die dezen avond mee
maakte zond ons een vlot verslag o~r deze 
bijzondere uitvoering, waaruit wij het vol
gende overnemen. Precies op tijd werd l:;e
gonnen. Majoor Palstra was helaas verhin
derd, doch had zijn ,,bondgenoote" gezon
den, die zich prachtig van haar taak kweet. 
Mevrouw Palstra wees in haar openings
woord o.a. op de groote verantwoordelijk
heid, die de jeugd ons oplegt. ,,Hoeveel 
schipbreukelingen op de levenszee hadden 
wellicht gered kunen worden, indien zij een 
tijclig toegestoken hand hadden kunnen 
grijpen en een goede raad op het juiste 
moment, hun jonge !even van den ondergang 
had kunnen weerhouden''. Met deze en 
dergelijke treffende woorden werd de de
monstratie ingeleid. 

Kapiteine Scherpenisse, leidster van het 
Legerwerk te Banjoewangi en leidster der 
Toortsdragers, schaarde zich nu met haar 
groep om een artistiek karnpvuur. Onder 
deze groep jonge menschen in hun vlotte 
uniform wisselden ernst en luim zich af. 
Vooral de aanwezige jongelui genoten op 
deze wijze aan een kampvuur te kunnen 
deelnemen. Tenslotte werd de Toorts aan 
het vuur ontstoken en omhoog geheven. 
Een mooi moment. 

Het volgend nummer was ,,het Leger
wapen" . Keurig groetten de vaandels. Het 
leger van Toortsdragers marcheerde voor
beeldig, terwijl sornmige der jonge heils'... 
soldaten de beteekenis van het wapen uit
legden. Keurig werd hierna de Bloemen
marsch uitgevoerd. De ,,Vlinderdans" door 
kleine meisjes gedaan was snoezig ! Hoe 
leuk en vrijmoedig zong het bloemenmeisje 
haar versje en vloog het vl:inderl:je zingend 
langs de blcemen. Zij oogstten zulk een 
succes, dat zij het nogeens over moesten 
doen l 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 

Commis foner Th. \\'estergaard van wiens 
Bevcrdering tot Heerlijkheid wij hier mel
ding maken, was een Deen en in bevel van 
den Legerarbeid in Noorwegen. Gedurende 
zijn loopbaan als Heilsofficier bekleedde hij 
verschillende aanstellingen in Engeland, ter
wijl hij zich zeer verdienstelijk maakte als 
tolk voor de eerste drie Generaals bij hun 
bezoek aan de Scandinavische landen. 

In NEPERLAND arbeidde de Commis
sioner enkele jaren als Chef-Secretaris en 
is als zoodanig wellicht bij sommige lezers 
bekend. In Finland voerde hij het bevel over 
den Legerarbeid, terwijl hij in diezelfde po

sitie de laatste jaren in Noorwegen gestation
peerd was. Commissioner Westergaard was 
een goed schrijver en zeer bekwaam spreker. 
De Commissioners hebben vijf kinderen, die 
in de voetsporen van hun ouders als officier 
van het Leger des Hells zijn gevolgd. 

EEN NIEUW KURPS GEOPEND TE 
SOEKABOEMI. 

Donderdag 23 

voor de officieele 
Soekaboemi, de 
West-Java. 

Januari was vastgesteld 
opening van het korps te 
bekoorlijke bergstad in 

De pas aangestelde officieren, de Kapiteins 
Leimena, hadden hun best gedaan deze 
gebeurtenis goed bekend te maken en het 
gebouw van ,,de Chineesche Handelsveree
niging", doqr het bestuur belangeloos afge
staan dezen avond, was dan ook goed gevuld. 
Zelfs voor de deuropening en vensters ston
den tientallen belangstellenden. 

STRIJDKREET MAART 1941 

, ,Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u 

ZlJn en door de rivieren, zij zullen u niet overstroomen ; 

wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden 

en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik hen de Heere, 

uw God, de heilige Israels, uw Heiland". 

Na veel wat oog en geest bekoord had, 
kwam tenslotte een ernstig stuk, dat aan 
den avond een bijzondere wijding gaf. 
,,Jeugd op het kruispunt van den levensweg". 
Een goed zuiver stuk met diepen kern. Op 
duidelijke wijze werd aangetoond, dat de 
verleidingen voor een jong meisje groot 
zijn, doch dat de bijbel een veilige Gids is 
en den rechten weg toont. 

Wij, die alles mochten genieten dien avond, 
moeten getuigen, dat alle deelnemers zich 
geheel gaven en ons verbaasd hebben doen 
staan over het feit, dat het kleine Banjoe
wangi zooiets kon organiseeren en zulke 
krachteu op dit gebied bevat. Aan het einde 
van den avond was ieder voldaan en ging 
rijker huiswaarts. Kapiteine Scherpenisse 
had eer van haar werk ! 

M. v. L. 

De leicling berustte bij den Div. cfficier, 
Brigadier Hiorth bijgestaan door enkele 
officieren. Verheugend was de belangstelling 
getoond door het Europeesch en inheemsch 
bestuur. Aanwezig waren de controleur, de 
heer Jongbloed, als vertegenwoorcliger van 
den ass.-resident; de Patih als vertegen
diger van den Regent; de Wedana; ass.
W edana en anderen. 

Kerk en zending waren eveneens goed ver
tegenwoorcligd. We mochten o.m. opmerken ; 
dominee Pouw, dominee Jens en zendeling 
Arps. 

Nadat Brigadier Hiorth een uiteenzetting 
gegeven had over het doel en streven van 
het Leger des Heils, werd~n de korps-offi
cieren vcorgesteld en onder onze geliefde 
Legervlag werden zij aan hun arbeid gewijd. 

Sympathieke en waardeerende woorden 
werden gesproken door zendeling Arps en 
dominee Pouw. Tevens verleend_e een ge
mengd zangkoor zeer gewaardeerde mede
werking. Een prettige en opgewekte geest 
kenmerkte deze welgeslaagde bijeenJ,rnmst en 
met groot vert.rouwen gaan de officieren de 
toekomst tegemoet. 

A. 

RAD 10-UITZENDINGEN 

Radio-Vereeniging ,,OOST-JAVA" 
(ARVOJ 

11 Maart, 12.00· - 12.30 u~r 
Uitzending voor zieken : 
fvfa;oor Tj. T/CHELAAR. 

MALANGSCHE Radio-Vereeniging 
13 Maart, 20.00 - 20.30 uur 

Avondwijding: Zr. E. KOR/NTH. 

RA DI 0. VER EE HI GI NG ,.MI DD EN-JAVA" 
(SEMARANG! 

13 Maarf, 19.00 - 19.30 uur 
Avondwijding: Kapiteine P. RIEMERSMA 

PMY-Archipelzender 
op een golflengte van 58.31 meter 

ZONDAG 16 MAART 
17.30 - 18.30 uur 

Uitzending van een Leger des Heils-
samenkomst onder leiding van 

Ko/one/ A. C. BEEKHU/S. 

N. I. R. 0. M. 
17 Naart, 11.40 - 12.00 uur 

Morgenwijding: Najoor D. RAMAKER 

NOOT. Bij gebrek aan plaatsruimte moesten 
enkele rapporten op het laatste 
oogenblik blijven overstaan tot de 
volgende maand. Red. 

Jes . 43 : 2-3. 

JEUGDNIEUWS. 
GOED BERICHT OVER DEN JEUGD-VELDTOCHT. 

Reeds vele goede tijdingen zijn binnengekomen over de bijzondere . pogingen die in 
verband met den Jeugdveldtocht in het werk worden gesteld, om jonge menschen te 
helpen en te winnen voor Christus. Zelf had ik het genoegen aan het begin van den 
Veldtocht een vereenigde Jeugdwerkers-bijeenkomst te leiden voor de Korpsen van 
Batavia. We hadden een gezegend uur met elkaar en baden voor het welslagen van 
de campagne. Zaterdags bezocht ik de Zonnestralen van Batavia II. Ondanks den regen 
waren ze prompt aanwezig en we hadden een gezelligen tijd te zamen, deden van 
allerlei leuke dingen en leerden seinen. Het was prettig om nog •even met de Leidsters 
te kunnen confereeren. 

Zonqagmorgen was kerkparade voor de P. V.'s en had ik het voorrecht om in de 
samenkomst van Brigadier Hiorth in Batavia I de jongens en meisjes toe te spreken. 

* * * 
Via Cheribon, waar ik den Liefdebond bijwoonde, geleid door Mevrouw Adjudant 

Voogt, ging ik naar Palimanan, waar we voor het eerst een openlucht-samenkomst 
hielden en den zandbak geb1·uikten om de geschiedenis van den Heer Jezus te vertellen 
aan de kampongbewoners, die zich voegden bij de kinderen van onze Zondagsschool. 
Het fluitkorpsje speelde lustig de bege!eiding bij den zang. K. K. Johanna Nelwan is 
hier de leidster van het jeugdwerk. 

* * * 
In Semarang op de Kolonie Boegangan heeft de eerste Districtscursus voor W elpen

leiders in het Maleisch plaats gevonden. Dertien deelnemers uit Midden-Java volgden 
den cursus, waarbij Districtsleider Moetahar en Akela Soenardi Baron mij assisteerden. 
We kregen bezeek van den · Districtscommissaris, Ir. van Ewijk, en onzen Divisie
Officier, Brigadier Loois, terwijl 's middags Mevr. Dr. van Oort-Lau een cursus gaf 
in Hygiene en E. H. B. O. voor W el pen. Er is hard gewerkt, maar de stemming bleef, 
ondanks de regenbuien, puik; het scheiden na afloop yan het kampvuur viel niet me.€-! 
Maar we hopen dat bet geleerde teu goede zal komen van de padvinderij in Midden-Java. 

" * * 
Met groote vreugde melden wij, dat de Kommandant per telegram de goedkeuring 

ontving van ons Internationaal Hoofdkwartier te Londen, dat de Heilspadvinders zich 
aansluiten bij de Nederlandsch-Indische Padvinders. Moge de zegen des Heeren rusten 
op deze beslissing, tot heil van de jeugd van Indie. Wij zeggen den Hoofdcommissaris 
Drs. H. W. v. d. Gugten en het Algemeen Hoofdkwartier dank voor de welwillende 

· wijze waarop zij ons geholpen hebben bij de voorbereidende onderhandelingen. 

* * :fc 

Kapitein Telaoembanoea berichtte dat de Padvinders van Ambarawa met Kerstfeest 
een mooie voorstelling hebben gegeven, en op 19 Januari in de kerkparade het leven 
herdachten van Lord Baden-Powell, Stichter van de Padvinderij. 

In de week die gedw·ende den veldtocht speciaal gewijd was aan de padvinderij, 
hebben de Padvindsters van het Ooglijdershospitaal te Semarang hun best gedaan nieuwe 
meisjes mee te brengen van school. Het is hun gelukt een zestal nieuwelingen te 
winnen voor den troep. Het Zonnestraaltje, dat nu Padvindster iS: geworden, bracht haar 
zusje mee om in haar plaats Zonnestraal te worden. Een der oud-P.V.'s is weer terug
gekomen. Hoppie Adjudante Kuneken had ook gelegenheid om twee van de P.V.'s 
geestelijk te helpeu met karakter:moeilijkheden. Een der padvinders wordt inge-

. zegend tot heilssoldaat en een paar, die Jcmg-Soldaat zijn geweest, worden Soldaat. 
(Opmerking; geen enkele padvindster wordt ooit gedwongen om Christen te worden of 
heilssoldaat. Als dit gebeurt, is het uit eigen vrijen wil.) Een meisje, dat eenigen 
tijd de Bijbelkl·as had bijgewoond, zeide aan het einde van de les over de geboorta 
van Christus tot de Leidster: ,,Dus dan is Jezus Gods Zoon, Adjudante". Zalig degenen, 
in wier harte deze heerlijke waarheid is geopenbaard ! 

(vervo1g van pag. 4) . 

Nog rest MAKASSAR op Zuid-Ce
lebes, waar naast den arbeid in het 
ziekenhuis, ook de wijkverpleging en 
polikliniek-arbeid de volle aarrdacht 
der officieren heeft. 

In de MINAHASSA en in MID
DEN-CELEBES wordt op eenvoudiger 
wijze, al naar den nood der bevolking, 
dergelljk werk door onze officieren 
verricht, wat vaak den weg opent om 
de menschen er toe te brengen de 
bijeenkomsten te bezoeken en op deze 
wijze Evangelie-prediking te bevor
deren. 

Door den arbeid der naastenlief de, 
het geduld en de opoffering van offi
cieren en helpers worden de oogen der 
menschen dikwijls geopend voor iets, 
wat hun tot nu toe vreemd was. Vooral 
in de dessa-posten beginnen dan in
vloeden te werken, die den weg banen 
voor waren zendingsarbeid, waar 
anders de deur tot' het hart gesloten 
ge bleven zou zijn. Zoo wordt het zaad 
gezaaid en immer worden nieuwe 

M. M. BROUWER, 
Adjudante. 

wegen gezocht de menschen te berei
ken. Volgend het voetspoor v:an den 
Meester wordt heeling der wonden, 
verzachting van leed en lijden gebracht 
en heeft de Heilsofficier geen ander 
doel clan de ziel te winnen voor 
Christus. 

Tot slot geven wij nog enkele spre
kende cijfers, het POLIKLINIBK
WERK betreffende : 

In 1940 werd het volgend aantal 
co..'1.sulten gehouden : 

Soerabaja 
Toeren plus 
4 groote 
poliklinieken 
Ondernemingen 
Kasijan 
Pelantoengan 
Bandoeng 
Padang 
Makassar 
Minahassa 
Midden-Cele bes 

82.902 

32.365 
37.500 

6.327 
3.285 
5.374 
9.721 

24.675 
20.698 

2.119 

Totaal: 224.966 

VISSER BANDOENG. 
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