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H ET was een goede gedachte het Congres 
voor de inheemsche officieren ditmaal 

te Magelang te houden, temidden van de 
inheemsche bevolking in een prettig klimaat. 
Aan alles kon men bemerken, dat bij het 
treffen der voorbereidingen het verlangen 
van onze leiders, om zoo dicht mogelijk bj 
hun inheemsche kameraden te komen, de 
leiding had gegeven en het hierbij beoogde 
doel is met rijken zegen bekrocnd geworden. 

DE OPENING. 
Deze vond plaats op Maandag 25 Novem

ber. De officieren hadden elkaar reeds aan 
een door vriendelijke handen zeer smakelijk 
bereiden maaltijd begroet. Zij waren alien 
in een feeststemming, gekomen met groote 
verwachting voor veel zegen. 

De zaal van de Societeit was stampvol 
en er heerschte een stemming van ,,wat zal 
er allemaal komen ?" 't Werd een avond 
van verrassingen. Bijna 7 uur - daar opeens 
de tonen van een kranigen marsch ! De 
Steurtjes ! die kwamen om hun medewerking 
te geven en het warme welkom, dat hun 
ten deel viel moet hen hebben doen gevoe
len, dat hun komst zeer gewaardeerd werd. 
Brigadier Loois leidde daarop na binnen
komst van Kolonel en mevr. Beekhuis de 
schare in een krachtig strijdlied. Bezield 
werd gezongen en gebeden en toen de Ko
lonel naar voren trad - om zoo men dacht 
zijn wc-0rd van inle~:ding te spreken, was 
iedereen ,,thuis". Doch - de Kolonel had 
nog een verrassing mede te deelen. Twee 
ingezetenen van Magelang, de heer J. 
Wilson en de heer Strating hadden hun 
medewerking aangeboden en vergastten de 
aanwezigen dien avond op twee keurige 
muziekstukken : fluit met orgelbegeleiding. 
Wat zij ten gehoore brachten was inderdaad 
zeer goed en een Jang hartelijk applaus was 
beide malen hun loon. 't Was een potpouni 
dien avcnd en toch - een geest, een doel : 
.,Christus en Zijn Verlossing te predik.en" 

was in alles te bespeuren. 
Op prettige wijze zette Kolonel Beekhuis 

het doel van het Congres uiteen en riep ten
slotte twee makkers naar voren teneinde hun 
getuigenis te geven, Mevrouw Majoor Maatita 
namens de ouderen en Kapitein Soehari na
mens d~ jonge garde. Blijdschap in Gods 
dienst en om eigen redding, verlangen den 
Heer het beste te geven, sprak uit hun 

wocrden. 
De meisjes van Oengaran vroegen daarn'l 

de aandacht voor haar keurige Vlagg'en-· 
cefening. Een mooi beeld vormden ze op 
het podium met de sjerpen en mutsjes in 
Legerkleur en woord voor woord kon <le 
begeleidende zang gevolgd worden. Wat een 
spontane vreugde bij onze inheernsche mak
kers niet alleen om de keurige oefening, 
nee~ - het was hun geliefde LEGERVLAG, 
in woord en beeld vertolkt, die hen ,,warm" 

maakte ! 
Muziek en zang van officierenkoor wisselde 

alles af en ofschoon de tijd cm,,vloog" was 
er intense aandacht voor het ernstige bijbel
woord van onzen !eider. Elk woord werd 
ingedronken. Gods genade voor alle men
schen - hoe begeerlijk, hoe wonderbaar 
werd ze voorgesteld. Het was een heerlijk 
begin met belofte voor meer dat volgen 

ZOU, 

Bet welkom van den nieuwen Chef
Soc:retaris en mevrouw Lebbink. 

Dit vond plaats in de Slwtmgssamenkomst. 
Daar tusschen lagen echter dagen van 
grooten zegen in besloten bijeenkomsten, 
waarin Gods Geest de dorstige harten van 
onze makkers verkwikt had en de ziel gevoed 
was met het Brood des levens, uitgedeeld 
door onze !eiders, daartoe dcor den Heer 
zelve vervuld en toebereid. Bekrachtigd en 
meer bezield nog dan op Maandag kwamen 
onze makkers bijeen op Woensdagavond voor 
den marsch met muziek naar het openlucht
terrein .. .. .. . . . . . . doch het gcot'! Maar de 
nieuwe Chef-Secretaris wist raad. Dan maar 
een verblijdingssamenkomst. Maar gelukkig, 
nog voordat we begonnen waren was het 
alsof de kranige marsch van het muziekkorps 
van de Witte Kruis-ko1onie opeens den regen 
wegblies, want hoewel bewolkt, was het 
droog en daar ging het. De blauw met rood 
geuniformde muzikanten met hun roode 
trom en het witte kruis, voorop. Vaandels 
en v laggen, een kruis met begele1dendc 
bocdschap in duidelijke letters, werden mee
gedragen en zco trokken wij zingend en 
spelend door Magelangs straten. We hadden 
veel l:ekijk;s, doch dat was juist de bedoeling, 
de menschen moesten volgen en dat deden 

STRIJDKREET 

CONGRES VOOR INHEEMSCHE OFFICIEREN TE MAGELANG ONDER 
LEIDING VAN KOLONEL EN MEVR. BEEKHUIS. 

De nieuwe Chef-Secretaris en mevr. Lebbink doen bun intrede 
onder bun inheemsche makkers. 

ze ook. Op den Aloon-aloon wachtte de 
Terr. Kommandant zijn troepen op, die ender 
aanvoering van den D. 0. kranig opmar
cheerden. Een keurig versierde tribune met 
groot doek erachter, was aangebracht door 
de Steurtjes en weldra was een echte ver
lossingssamenkomst in vollen gang. Velen 
kwamen en trotseerden den natten grond 
en den dreigenden regen en luisterden naar 
lied en woord, vertellend van Gods lief.de 
voor den mensch. 

Met flaml:ouwen geflankeerd. ging het 
daarna, de Kolonels voorcp achter het mu
ziekkorps, de Chineesche kamp in. Onver
moeid werd gezongen en gespeeld en de 
regen bleef weg, totdat de groote schare 
veilig binnen was. -w at een mensch en ! Over·
vol was de ruime hal van het D. H.K. Dat 
was naar het hart van den Kolonel en zijn 
troepen. Het werd een gloedvolle bijeenkomst 
met veel zang en mnziek. 

Allereerst werden de Kolonels Lebbink 
toegesprcken en welkom geheeten in hun 
nieuwe functie. Een mooi woord gebruikte 

de Terr. Kcmmandant daartoe : Gezegend 
noemde hij de Kolonels, omdat zij kwamen 
als Gods dienstknechten, in Zijn naam 
en kracht als heilssoldaten, als strijders 
gezonden door hun Generaal. Natuurlijk 
kregen beiden het woord. Dank voor het 
spontane welkom, · zoowel als het verlangen 
tot hulp en zegen te zijn sprak uit beider 
toespraak. De Chef-Secretaris maakte dui
delijk, hoe zijn innigste wensch was trouw 
te zijn aan de beginselen, waarmede hij zijn 
loopbaan als heilsofficier was begonnen ; 
<loch wetend, dat in eigen kracht zulks nooit 
mogelijk zou zijn, getuigde hij van de kracht 
Gods, die tot nu toe voldoende was en waarop 
hij ook vertrouwde voor de toekomst. ,,Gods 
leiding in haar leven'', was de hoofdgedachte 
van het wcord van mevr. Lebbink. Er was 
warmte in hun stem en blik en met warmte 
en liefde werd hun belofte van kameraad
schap en hulp ook aanvaard door de aan
wezigen. 

,,Jeruzalem" gespeeld dcor de ,,Witte 
Kruis" -muzikanten vormde de schakel tus-

De Maleiscb spre

kende_ afdeeling 

van den 

LlEFDEBOND 

De Hollandscb 

sprekende 

afdeeling. 

DE KUNST VAN VERGETEN. 
v ele menschen, die zich veel moeite 

getroosten hun geheugen te, trainen, 
om wat zij zien en hooren vast te hou
den, oefenen zich niet in de kunst van 
VERGETEN. Toch zijn herinneren en 
vergeten ten nauwste met e1kaar ver
bonden en het loont de moeite zich ook 
in de laatstgenoemde ku'nst te trainen, 
want indien wij onzen geest vullen met 
dingen, die wij behoorden te vergeten, 
is het een zwaardere taak datgene vast 
te houden, wat wij in onzen geest be
hooren te bewaren. 

Hoe velen onzer herinneren zich tot 
onze eigen schade, elke beleediging ons 
aangedaan, elk hard onvriendelijk 
woord ons toegevoegd, elke moeite, die 
wij hadden te verduren, alle pijn, wel
ke wij geleden hebben. Het staat alles 
geschreven op de lange lijst van onze 
herinnering en wij vermoeien onzen 
geest door er telkens over te spreken 
en op deze wijze levendig te houden, 
wat wij beter hadden kunnen vergeten. 

Aan den anderen kant vergeten wij 
vaak in onze gedachten de juiste plaats 
te geven aan de blijde dingen, die ge
beurd zijn, de liefelijke beelden, die wij 
behoorden te schatten op volle waarde. 
Hoeveel is er om dankbaar voor te zijn 
b.v. mooie goede vriendschap, muziek, 
prettige vacantie-dagen, Gods schoone 
natuur en toch - we vergeten ze spoe
dig en denken alleen aan de onaange
name gebeurtenissen, die feitelijk al
leen maar belangrijk waren ten tijde, 

dat ze plaatsvonden. Wij bederven dik
wijls veel voor degenen, die ons omrin
gen, juist omdat wij niet kunnen ver
geten. In een van zijn boeken vertelt de 
bekende Engelsche schrijver Dickens 
over een dochter, die haar moeder de 
blijde tijding komt brengen, dat de· 
datum voor haar huwelijk is vastge
steld. ,,Zoo", antwoordt de moeder, ,,nu 
ik hoop, dat het een betere dag zal zijn 
dan mijn huwelijksdag, want toen re
gende bet den geheelen dag en ik had 
barstende hoofdpijn ! ! " 

,,Een ding doe ik'', zeide de apostel 
Paulus, toen hij zijn persoonlijk ge
tuigenis gaf, ,,vergetende hetgeen ach
ter is, strekkende mij tot hetgeen v66r 
is, jaag ik naar het wit". 

Laat ons toch de gewoonte afleeren 
steeds de kleine nietige dingen op te 
haleri, die van geenerlei nut zijn en laat 
ons denken aan de dingen, die vreugde 
en bemoediging brengen. 

Toch zijn er somrnige dingen, die 
wij dikwijls gauw willen vergeten, doch 
die wij nu juist mogen onthouden. Het 
zijn de dingen, die ons deden struike
len, die ons op een dwaalweg brach
ten. Daar nu en dan aan te denken zal 
ons waakzaam doen zijn, zoodat ze ons 
niet weer tot aanstoot worden. 

Uw Heil'ge Geest geleide mij 
Langs zuivre en verheven paan, 
Waarop mijn voet niet wank'len zal, 
Ik veilig en gerust kan gaan ! 
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schen dit gedeelte van de bijeenkomst en de 
bijbelboodschap van den Kolonel. De visioe
nen van Ezechiel dienden hem tot uitgangs
punt voor zijn zeer ernstige boodschap. Voor 
den bekeerde zoowel als den onbekeerde 
waren er ~rnstige waarschuwingen en de 
vriendelijke, doch dringende uitnoodiging om 
God van harte en in oprechtheid te zoeken 
kwam tot allen. Velen gaven gehoor, toen 
daartoe de gelegenheid gegeven werd. Het 
was een avond geweest van wisselende in-' 
vloeden: blijde uitingen van welkom naast 
ernstige woorden van waarschuwing, <loch 
met ongetwijfeld grcote waarde voor de 
eeuwigheid, want God is een Kenner der 
harten. 

Toen de groote schare zich langzaam-aan 
verspreidde en velen nog een gelegenheid 
zochten den nieuwen Chef-Secretaris en zijn 
vrouw te groeten, speelden de Steurtjes nog 
een vrcolijken marsch en met die klanken in 
de ooren vertrokken onze inheemsche mak
kers naar hun logies om den volgenden dag 
verkwik.t en verheugd wederom naar hun 
aanstellingen te reizen. God zegene onze 
makkers ! Aan alien, die in Magelang zoo 
vriendelijk en dapper medehielpen met huis
vesting, muziek en anderszins, nogmaals har
telijken dank ! 

C. B. 

Een kijkje in een der af deelingen 
van bet jeugdwerk in 

CHERIBON. 

Hierbij plaatsen wij de foto van den Lief
ciebond voor Hollandsch en Maleisch spre
kende meisjes van ons korps te Cheribon. 
Een aantal !eden ontbreken. Tusschen 90 en 
120 meisjes komen geregeld. Tweemaal per 
week komen ze bijeen om te leeren naaien 
en handwerken en deze Chineesche meisjes 
zijn handig met de naald en leeren spoedig. 
Elke maand worden een 120 stuks van aller
lei afgewerkt en verkocht, soms op een 
bazaar, soms ook worden in de kleinere 
plaatsen in de buurt deze gcederen te koop 
aangeboden. Natuurlijk is ook het doel van 
dezen arbeid op deze wijze gelegenheid te 
hebben deze jonge !evens te bei:nvloeden met 
het Evangelie en reeds mochten Adjudant 
en mevr. Voogt met hun helpster Kdt. Lui
tenante Polhaupessy de vreugde smaken 
sommigen te winnen voor den Reiland. ,,Zaai 
uw zaad aan alle wateren", dit is een woord, 
dat de heilsofficier immer in gedachten heeft. 
Moge Gods zegen ock op dezen arbeid 
rusten ! 

WEST-MINAHAS"l'A-CONFERENTIE VOOR 
OFFICIEREN EN PLAATSELIJKE 

OFFICIEREN. 

Op 18 October wertl voor de officieren en 
Plaatselijke officieren van het district ,,West
Minahassa " een Conferentie gehouden te 
Sonder onder lei<ling van Adjudant en 
Mevr. Runtuwene. Gods Geest was in deze 
bijeenkomsten op kennelijke wijze met ons. 
Het gesprokene maakte ons opnieuw duide
lijk, hoe onze levenswandel moet zijn als 
dienaren Gods. Dit zelfonderzoek leidde tot 
€en nieuwe toewijding aan God en Zijn dienst 
van 19 onzer makkers. 

De openbare samenkomsten aan deze Con
ferentie verbonden, waren eveneens zeer ge
zegend. In de openlucht mochten wij een 
groote schare bereiken met de Evangelie
boodschap, evenals in de opwekkingssamen
komst. Deze werd gevolgd door een Demon
stratie, waar verschillende gelijkenissen uit 
den bijbel aanschouwelijk werden voor.gesteld, 
zc0als b.v. ,,De verloTen zoon", ,,De verloren 
penning". Deze beelden maakten diepen 
indruk en 4 zielen kwamen tot den Heer. 
Twee dagen daarna kwamen in korps Sonder 
opnieu w 17 personen aan den voet van het 
kruis, waarvoor wij Gode lof brengen. 

Kdt. Luit. P. 

De schaduw wijst aan waar het licht is. 
Zoo is het erkennen van een dwaling 

een eerste schrede op den weg naar de 
waarheid. 
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,,Ziende op Jezus" (Hebr. 12: 2). 
Drie woorden slechts, maar deze drie 

woorden bevatten geheel het geheim 
des levens. 

ZIEN DE OP JEZ US 
0 p J e z us, en niet op onze kracht. VOOR HEN DIE NOG GEEN VREDE HEBBEN. 

Onze eigen kracht strekt slechts tot 
verheerlijking van onszelf. Om God te 
verheerlijken hebben wij de kracht 
van God noodig. 

0 p J e z u s, en niet op onze zwak
heid. Zijn wij ooit door het klagen over 
onze zwakheid sterker geworden ? 
Zien wij op Jezus, dan deelt Zijn kracht 
zich aan onze harten mede, en onze lip
pen zullen Zijn lof overvloediglijk uit
storten. 

0 p J e z u s, en niet op onze zonden, 
noch op de bron, waaruit zij voort
komen ( Matth. 15 : 19), of op de straf, 
die wij verdienen. Laat ons op onszelf 
zien, voor zooverre dit noodig is om te 
erkennen, hoe onmisbaar het is, dat 
wij op Hem zien; en dit voorzeker 
niet, alsof wij geen zondaars waren, 
maar integendeel omdat wij het zijn, 
daar wij de grootheid onzer overtre
dingen leeren berekenen naar die van 
het offer, dat ze heeft verzoend, en 
van de genade, die er vergeving voor 
sche--IB:t. 

Mac Cheyne, een uitnemend discipel 
des Heeren, zeide : ,,Laat ons tegen 
een blik dien wij op onszelf werpen, 
er tien op den Heer richten". De be
schouwing van de zonde werkt niet dan 
den dood, het aanschouwen van J ezus 
geeft het leven ; wat den Israeliet in 
de woestijn genas, was niet het aan-
chouwen van zijn wonden, maar het 

zien op de koperen slang (Nunn. 21: 9). 
0 p J e z u s, en niet - is het noo-

dig dit te zeggen ? - op onze ver
meende gerechtigheid. De meest kran
ke van alle kranken is hij, die meent 
gezond te zijn ; de blindste van alle 
blinden is hij, die meent te zien (Joh. 
9 : 41). Is het gevaarlijk, lang het oog 
te vestigen op onze maar al te werke
lijke ellende, veel gevaarlijker is het, 
met een zeker welbehagen te bouwen 
op ingebeelde verdiensten. 

0 p J e z u s, en niet op ons geloof. 
De laatste list van den vijand, wanneer 
hij niet vermag ans op iets anders te 
doen zien, is onze oogen van onzen 
Heiland af te wenden en op ans geloof 
te richten, en aldus ans den moed te 
doen ontzinken, indien ans geloof zwak, 
of ans hoovaardig te maken, indien het 
sterk is : in beide gevallen met het 
doel ons te verzwakken. want onze 
kracht komt niet van ans geloof, maar 
van den Heiland door het geloof ; niet 
door het zien op den blik, dien wij op 
J ezus rich ten, maar door het zien op 
Jezus zelf. 

0 p Jez us, dan zullen wij, niet 
slechts zonder gevaar, maar tot heil 
onzer zielen, van Hem en in Hem lee
ren kennen wat ons goed is te weten 
van de wereld en van onszelf, van onze 
ellende, van de gevaren, die ons om
ringen, de gaven die wij bezitten, de 
overwinningen die wij behaald heb
ben, alle dingen betrachtende in het 
ware licht, omdat Hij ze ans zal doen 

VAN HET JEUGDFRONT. 

zien, en dat wel op dien tijd en in die 
mate, dat deze kennis in ons vruchten 
kan dragen van ootmoed en wijsheid, 
van dankbaarheid en moed, van ijver 
en gebed. Al wat voor ans wenschelijk 
is te weten, zal J ezus ans leeren ; wat 
wij van Hem niet zullen leeren, zal ans 
van meer nut zijn het niet te weten. 

,, Z i e n d e o p J e z u s " gedu
rende den tijd, dien wij nag op aarde 
zullen vertoeven ; op J ezus van oogen
blik tot oogenblik, zonder afgetrokken 
te warden noch door herinnering aan 
een verleden, dat achter ons ligt, noch 
door de bezorgdheid voor een toe
komst, waarvan wij niets weten. - Op 
J ezus nu, indien wij nag nimmer op 
Hem zag en ; op J ezus wed er om, indien 
wij ophielden zulks te doen ; alleen op 
Jezus, voortdurend op Jezus, altijd op 
J ezus, met een steeds gestadiger en 
vaster blik, ,,naar hetzelfde beeld in 
gedaante veranderd wordende van 
heerlijkheid tot heerlijkheid" (2 Kor. 
3 : 18), verwachtende aldus de ure, 
waarin Hij ons roepen zal, om van deze 
aarde naar den hemel, van den tijd 
naar de eeuwigheid over te gaan -
die beloofde, die gezegende ure, waarin 
ten laatste ,,wij Hem zullen gelijk we
zen; want wij zullen Hem zien gelijk 
Hij is" (1 Joh. 3 : 2). 

(Overgenomen uit ,,Ziende op 
Jezus" door Th. Monad). 

Korp kadetten. Te Semarang had ik het genoegen een twintigtal K.K.'s tot een klas 
vereenigd te hebben in de z.aal van het Ooglijders-Hospitaal. Na afloop was Majoor 
.Jennerstrom zoo vriendelijk ons te onthalen op een koelen dronk en koekjes. ('t Was 
dieu dag juist St. Nicolaas !) De Officieren v:m de drie Korpsen waren ook aanwezig, 
en de jongelui hoorden met genoegen naar hetgeen Kapitein Nelwan vertelde over het 
Zendingswerk in Midden-Celebes. Het was een aardig gezicht, die negen flinke jongens 
van het Korps Boegangan te zien in hun roode uniformen. Zij helpen ook in het jeugd-

fftevC(i.Ul(/ 

}an&eh-C.eefnec 
~ta-e1it de deue 
Vtuf, de nleuwe. 

werk, vertelde mevrouw Wikdal. ,, 
Van versohillende zijden hebben wij vernomen dat de Korpskadetten flink mee

helpen in het evangelisatiewerk. Bandoeng I - Brigade houdt maandelijks ender leiding 
van Adjudante van Llth een samenkomst voor oude dames op een hofje. De Brigade 
van Kalawara is ook actief, het leiden van bijeenkomsten in z.aal en openlucht staat 
geregeld op het programma, en meermalen zagen zij hun pogingen bekroond door ziclen, 
die tot J ezus kwamen. 

Een K.K van Tarakan, waar al onze jongelui moesten worden geevacueerd, vertrok 
naar Paloe, en doet daar ijverig mee in de Brigade. 

Bij de laatstgehouden zitting van den K.K.-Raad werden enkele namen afgenomen 
van onze rollen, daar de KJCs den zesjarigen cursus hadden d-0orloopen. Binnenkort hopen 
wij hrm de getuigschriften daarvoor uit te reiken. Sommigen hebben zich gemeld als 
Kandidaat voor het Officiersschap, en hopen met den e.v. Cursus in de Kweekschool in 
opleiding te komen. 

Kinderen van het Regiment. Het is verblijdend, dat zooveel kinderen van Officieren 
er vreugde in vinden om de voetsporen hunner 011ders te volgen. Als Jonge Soldaten 
werden het afgeloopen jaar ingezegend Astrid Wikdal, Sven Jennerstrom en Joyce 
Mepham. Klein, maar dapper zijn ze ! De ouderen doen ook hun best en een aantal 
werd Korpskadet. Wij zijn blij, dat wij zoo van ganscher harte meewerken in de jeugd
afdeelingen. Zoo heeft lngebjorg Roed de leiding van den Liefdebond in Kasijan, Marie 
Maatita van den nieuwen meisjestroep in Solo, Johanna Nelwan der Zondagsschool in 
Palimanan. Ook Mary Meyer en Doortje Karepouwan zijn actieve werksters in Belawan. 
Verscheidene van de jongens sloten zich aan bij de Padvinderij en K.K.-Brigades. 

Siantar meldde vooruitgang in de Compagnie-samenkomst, waaraan nu 70 kinderen 
declnemen. Er wordt ook geregeld les gegeven met den z.andbak voor de kleuters. 

Cheribon is reeds eenigen tijd kampioen wat opkomst van den Lierdebond betreft, 
Er zijn bijna tweehonderd kinderen, die iedere week - over twee dagen verdeeld -
de klassen bijwonen. Mevrouw Adjudant Voogt, trouw bijgestaan door Luitenante 
Polhaupessy, hebben inderdaad <le handen vol, en zagen zich dan ook genoodzaakt om 
enkele helpsters aan te stellen. Een aantal kinderen hebben hun hart aan den Heer 
,gegeven. 

P.V.-Nieuws. In het afgeloopen jaar werden een nieuwe Welpenhorde te Oengaran 
en een meisjestroep in Solo ge:installeerd. Verschillende Leiders en Leidsters vonden 
gelegenheid om een Districtscursus bij te wonen, en binnenkort hopen wij weer een 
Cursus voor Midden-Java Leiders en Leidsters te houden. De Verkenners van Bandoeng 
en Batavia zijn druk geweest met zich te t:>ekwaroen voor hun arbeid. De I.eiders mogen 
met vreugde terugzien ap maanden van goede activiteit. 

Toortsdragers, Uit Manado steeg een kreet op : weten jullie niet dat wij hier 66k 
een groep hebben? ! Nou. we wisten het eigenlijk maar half, maar zijn erg blij, te 
hooren, dat de vlam der toorts nog brandt, en dat ook in Tondano binnenkort een nieuwe 
groep zal worden gei"nstalleerd. Welkom aan Groep No. 11 en 12 ! 

Ook Tegal heeft nog Toortsdragers, die trouw zijn, al is de Groep klein ! 
In Bandoeng II vierden wij onlangs het tweed.e jaarfeest door een gezelligen avond, 

waarbij ook de groep van Bandoeng I was genoodigd, en waarop enkele nummertjes 
voor afwisseling werden gegeven. Aan het slot werd de nieuwe Vlag onthuld. 

En nu met moed het nieuwe jaar ingetreden. Omhoog de Vlaggen ! en met den 
Bijbel als uw Kampas, gevolgd in het voetspoor van Christus. 

Adjudante M. M. Brouwer. 

~~e. 

De. 

Na de opening namen de patienten voor 
deze zalen bestemd, hun nieuwe domein in 
beslag. Met al hun hebben en houden bij 
zich strompelden ze binnen - een aanblik 
die bij velen diepe ontcoering verwekte. De 
somberheid werd echter opgeheven door de 
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POELOE SI TJANANG. 
Opening van twee nieuwe patienten-zalen. 

Bij gelegenheid van bet 25-jarig jubileum 
van bovengenoemde lepra-kolonie werden 
gelden bijeengebracht voor 5 nieuwe patien
ten-zalen. De eerste werd begin van het 
vorig jaar reeds geopend, 1.1. November 
werden zaal 2 en 3 geopend, welke gegeven 
waren door de Deli Planters Vereeniging en 
de A.V.R.O.S. Mevrcuw Jansen-Cremer zou 
de openingsplechtigheid leiden. 

Het muziekkorps stond opgesteld alsook 
de heilssoldaten in bun fleurige roode ba
djoe's. Verschillende auto's kwamen binnen 
i·ijden, een ongewone drukte voor dit afge
legen oord. Behalve mevrouw Jansen-Cre
mer, kwamen verder mevrouw Visser van 
de Deli Mij.; mr. Van der Veen van de 
D.P.V.; de heer Timmer van AVROS; de 
secretaris-penningmeester van het Comite te 
Medan, de heer Van Gelder; de Majoor der 
Chineezen e.a. 

Toen de gasten gearriveerd waren speelde 
de muziek het Wilhelmus, dat door allen 
werd meegezongen in het Hollandsch en 
Maleisch, waarna Kapitein Karepouan in 
gebed voorging. Brigadier Meijer sprak daar
na een woord van inleiding, waarbij hij de 
gasten welkom heette en een korte uiteenzet
tmg gaf van wat tot den nieuwbouw voerde. 

Door Mary Meijer werd daarna op een 
keurig kussen de sleutel aangeboden aan 
mevrouw Jansen-Cremer, die tot de ope
ningsplechtigheid overging. Mevrouw Jansen 
sprak haar bewondering uit over den netten 
aanblik der zalen en het werk, dat hier 
verricht werd. Inzonderheid het feit, dat deze 
zalen geheel door de patienten zelf waren 
gebouwd, werd gememoreerd en geprezen. Er 
was maar een uitrcep : Keurig ! 

J:lijde tonen der muziek, die een grcot aan
deel had in het welslagen van deze eenvou
dige plechtigheid. Poeloe si Tjanang is enkele 
doelmatige gebouwen rijker, waarvoor wij 
dankbaar zijn. 

B. M. 
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BEZOEK VAN DEN TERRITORIAAL KOMMANDANT 
AAN MIDDEN-CELEBES. 

DE komst van den Terr. Kommandant op 
Celebes is voor onze makkers aldaar 

immer een oorzaak van groote vreugde. Dan 
gaan ,,de "'.laggen uit", de feestkleeding wordt 
voor den dag gehaald, liederen voor fluit
en zangkoor worden ingestudeerd en een 
geest van verwachting is reeds weken lang 
,,in de lucht". Want zulk een bezcek J:.etee
kent niet alleen een prettige afleiding in 
den gewonen gang van zaken, doch bovenal 
nieuwen geestelijken zegen, het oude Evan
gelie op frissche nieuwe wijze gebracht. Dus 
- het welkom was warm. Ook Majo.or Ra
maker, een goede bekende voor onze makkers 
eJdaar, ontving men met hartelijke kameraad
schap, evenals Adjudante Schot, die haar 
vacantie gebruikte om ook iets van <lit deel 
van ons zendingsveld te zien. Adjudant 
Gladpootjes woonde eveneens het Congres 
te Kalawara bij. 

Het feest begon op 4 November bij aan-

komst te KALA W ARA. De kinderen waren 
met vlaggen en fluiten gewapend tot aan 
de grens van de kolonie getrokken om de 
bezoekers in te halen. De volwassenen gaven 
's avonds in de welkornstsamenkomst blijk 
van hun vreugde. In grooten getale waren 
ze opgekomen. Op aardige, zinnebeeldige 
w:ijze werd de blijdschap vertolkt, door 
kleine bloemenmeisjes, die zich met vreugdc 
presenteerden om den Kolonel en den ande
ren gasten een bouquet aan te bieden. De 
liederen der Korpskadetten van Kalawara en 
Sibelaja, alsook de toespraken van den 
Divisie-officier, Brigadier Woodward; den 
beheerder der Kolonie, Adjudant Hansen, 
en het dorpshoofd waren even hartelijk en 
toen tenslotte de gasten woorden van hart 
tot hart spraken, voelde men zich thuis als 
in een grooten familiekring. 

Den volgenden dag ging bet allereerst naar 
KAPIROE. Door de aardbeving was de zaal 
alsook het kwartier destijds geheel verwoest, 
maar door giften van het Int. Hoofdkwartier 
en vele anderen, was men in staat geweest 
een nieuwe zaal te bouwen, die nu geopend 
zou worden. Alles was mooi versierd en 
enkele honderden menschen waren van 
heinde en ver gekomen om deze gebeurtenis 
mee te vieren. Een korte dienst werd gehou
den voor de zaal, daarna opende de Kom
mandant de deur en werd de eerste Dank-

_ _;i 

Congres te Kalawara - tournee naar de 
hinnenlauden - g1·oote scharen bereikt 

vele zielen voor Christos gewonnen. 

stond in het nieuwe gebouw gehouden. 
Majoor Ramaker sprak over den zegen, dien 
God ook door deze ramp tenslotte voor het 
korps gegeven had. Een der inheemsche 
dorpshcofden dankte voor wat door het Leger 
des Heils werd gedaan, waarop de Kolonel 
aan de hand van Psalm 84 sprak over Gods 
zorg voor Zijn schepselen. De eerste open
bare samenkomst des avonds was zeer geze
gend. Ook nu een stampvolle zaal, krachtige 
prediking en voor <lien dag een 30-tal per
sonen, die de goede keuze deden. 

Nu begcn de tournee door het KOELA
WIE-DISTRICT, waar Adjudant Juutilainen 
het bevel voert. Door bergland en bosch 
ging het per auto en in den namiddag 
bereikte het gezelschap Koelawie. Om 7 uur 
begon de bijeenkomst. Voor wie in deze 
plaats voor het eerst de bezoekers van onze 
samenkomst ziet, is het · een aardige ver
rassing de vrouwen te zien in haar boom-

tnktfe VCU1- de 
'1-andeedth 6.eeg.
f,.ewo.neu., die dt 

f,.ifeeh-kr>ln#eh 
va.n den, ~te 

f,.ij,111r;o.ndth in 
1niddeti-Cde&u. 

schorskleeding en de mannen getooid met 
hun oude wapenen. Het is of men den tijd 
hier eenige eeuwen terug gezet heeft -
doch niet in antler opzicht. De kinderen 
zongen een mooi welkomstlied en natuurlijk 
was er het fluitkorps. Aandachtig werd 
geluisterd naar de Evangelieprediking van 
den Kolonel over de groote liefde van 
Christus. 

Den volgenden morgen werd de reis 
voortgezet. De auto moest nu afgedankt 
worden en het paard bestegen. Moeroel 
was het doel. Halverwege werden wij verrast 
door een der makkers, die ons op een tafel 
van takken en met steenen voor stoelen, 
een kleinen maaltijd bereid had. Verkwikt 
iging het verder tot Moeroe! bereikt was. 
Hier is nog geen zaal, daar tot voor kort 
het slechts een buitenpost was. De bijeen
komsten word.en gehouden in den ouden 
Lobo (geestentempel). Bij aankomst werden 
wij door ,,krijgsdansen" begroet en een groote 
schare in hun kleurrijke kleeding wachtte 
met ongeduld. Ook hier gaven de inheemsche 
dorpshoofden blijk van hun belangstelling, 
de fluittisten speelden onvermoeid, het was 
echt feest. 

In den ouden heidenschen tempel waren 
's avonds een 150 menschen bijeen en hoewel 
bijna niemand lezen of schrijven kon, werden 
onze Legerliederen gezongen z66 mooi, dat 

het een lust was ernaar te luisteren. De 
kans tot prediking van de Blijde Boodschap 
werd tenvolle benut en met vreugde en die 
vreugde werd onuitsprekelijk groot, toen 
velen naar voren kwamen om te bidden en 
met hun heidensche gewoonten te breken. 

KANTEWOE was nu aan de beurt. Dit is 
onze verste post in Midden-Celebes en het 
was een heele reis te paard., <loch het ging 
de ,,kou" in en dat hielp. En wat een fijn 
korps ! Er was veel muziek en zang en de 
typische kleeding gaf aan de schare een 
heel bijzonder aspect. Hier is ook een van 
de oudste en tevens grootste scholen, die 
<lien dag door den Kolonel gei:nspecteerd 
werd. 's Middags woonde onze leider de 
Gezinsbondsamenkomst bij, waar een vijftig
tal vrouwen in haar boomschorskleeding met 
gekleurden band om het hoofd tegenwoordig 
waren. Het was een gezegende samenkomst. 
De avondsamenkcmst was bijzonder goed. 
Ruim 430 menschen waren tegenwoordig. 
Muziek, zang en toespraken wisselden elkaar 
af en na het bijbelwoord van den Komman
dant besloten velen een nieuw begin te 
ma ken. 

Den volgenden dag was het Zondag en 
nog meerderen waren van verre gekomen 
om te luisteren naar Gods woord, sommigen 
hadden 2 dagen geloopen ! Doch hun moeite 
werd beloond, want de samenkomst was 
gezegend. De boodschap over ,,heiligmaking" 
was een zeer ernstige. Moge zij vrucht 
dragen ! 

In den namiddag ging het te paard naar 
PEAN A. Reeds van verre hoorden wij de 
muziek door de bergen ons tegemoet klinken 
en zagen wij op den bergtop de vlaggen 
wapperen als welkom. Toen wij na stevig 
klimmen den top bereikten ging het onder 
geleide van de muziek gepaard met zang 
naar het kwartier. Daar verwelkomden ons 
nieuwe troepen, die de taak van begeleiden 
overnamen, want we moesten nog een kilo
meter verder, om de zaal te bereiken. Bij 
het licht van flam.bouwen en met mooi 
maanlicht was dit een fantastische tocht. 
De samenkomst was een van de beste, die 
wij nog gehad hadden en velen knielden in 
de uitnoodiging neer om een nieuw begin 
te maken. 

Gimpoe werd den volgenden dag in den 
namiddag bereikt en natuurlijk stand er een 
bijeenkcmst op het programrna, waartoe 
velen opgekomen waren. Nu ging het verder 
naar LINDOE aan het prachtige Lindoe-meer. 
Het was een prachtige tocht er heen over 
een smal bergpad door een dicht oerwoud 
en langs diepe ravijnen tot aan de Lindoe
vlakte en dan ineens het machtige meer. 
Op een zeer ongewoon uur, n.l. om 12 uur, 
werd een cijeenkomst gehouden, doch van 
alle kanten waren de menschen toegestrcomd 
en Gods woord vond ruimen ingang. 

ROWIGA. Hier wachtte onzen leider een 
grootsch welkom ! Circa 30 officieren en 
goeroe's in roode unifonnjassen, geschaard 
om een groot .,Bloed-en-Vuur"-vaandel, 
waarop de namen der 10 tot het district 
behoorende korpsen vermeld stonden. De 
feestelijk gekleede schoolkinderen op den 
voorgrond speelden het ,,Wilhelmus" op hun 
fluiten, waarna Adjudant Frederiksen, de 
Sectie-officier, met een enthousiast woord 
en zijn medewerkers met een opgewekt lied, 
de bezoekers welkom heetten. De leerlingen 
van de 5 scholen stcnden met vlaggen en 
vaandels in twee rijen tot aan de zaal toe. 
Deze bleek veel te klein voor de groote 
menigte, die van heinde en ver - sommige 
groepen 4 dagen loopens .- van de bergen 
waren gekomen. 

( vervolg pag. 6 k"oil. 1.) 

De officleren en goeroe's van Midden-Celebes, bijeen voor hun Congres te Kalawara. In het midden : Kolonel Beekhuis. 
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ONZE NIE 
EN MEVROUW 

I N het Kerstnummer van onze . 
word en opgenomen, d at de Gen 
aangesteld als Chef-Secretaris van 

Kolonel Douglas S. Ridsdel. 
Dit besluit van den Generaal bee.< 

de Kolonels zijn alom op de meest h 
Bet is overbodig voor mij om OV' 

uit te wijden. Zij zijn in en buiten 
toegewijde, bekwame officieren, die d. 
kameraden en bun vele vriendcn. 

Moge God, de Heer, de Koloneb 
Leger, tot grooten zegen stellen voor 
door hun arbeid ons werk zicb steed 
van deze gewesten, tot de uitbreiding 
verwacbt ik. veel van de bulp, die de ( 
voortleiden van onze heilstroepen tot 
de machten der duisternis. 

God zegene Luit.-Kolonel en mev 
God zegene het Leger des Heils ! 

,,Op nu te 
En laat on 
Wij zullen 
Want Jezi 

He+ Kcrstnummer van de Strijdk 
dat de Generaal mij aangesteld heeft 
des Heils in N ed.-Indie. 

Mijn vrouw en ik zijn daarom d 
warden op deze wijze het woord· tot 
wij de taak, die nu op onze schouders 
hand van God, geloovende, dat Hij, I 
ons ook verder zal leiden en ons krach 
verantwoordelijkheid te dragen. 

In verschillende bijeenkomsten, 
verband met onze installatie zijn g£' 
beloften Gods uit het Boek des Levr 
aangenomen· hebben, wetende, dat Gr 
,,Ja en amen" zijn. Halleluja ! 

,,I said to the man who stoo 
light, that I may tread safel
,,Go out into the darkness ar 
That shall be to you better th, 

of zooals J esaja profeteert : 

,,Vrees niet, want Ik ben n 
uw God. Ik sterk u, ook h1 
rechterhand Mijner gerechti 

Voor de meesten uwer zijn wij l 
Sedert ik 25 jaar geleden voet ~ 

zeer veel veranderd. Het Leger des F 
aan de nooden en behoef ten der ven 
doel van ons Leger is nog altijd hetze 
Booth, het verwekt heeft. 

,,De wereld voor Christus - Ch 

Haat, afgunst, zelfzucht, ongelo< 
wij dagelijks om ons heen. Een van • 



REET 

F-SECRETARIS 
jONEL G. LEBBINK. 

1kreet" kon nog juist bet bericht 
. uit.-Kolonel Gerrit Lebbink heeft 
Territorie, in de plaats van Luit.-

illerwegen instemming gevonden en 
elijke wijze verwelkomd geworden. 
bet leven en werk van de Kolonels 
e Legenvereld bekend als trouwe, 
~fde en achting genieten van al bun 

, deze nieuwe, hooge positie in ons 
"l:enden in den lande en moge, mede 
itbreiden tot hell van de bevolking 
in het koninkrijk Gods ! Persoonlijk 
f-Secretaris mij zal verleenen in bet 
teeds grootere overwinningen over 

iw Lebbink ! 

Terr. Kommandant. 

ijde, sluit Christ'nen u aan ! 
·eenigd den vijand verslaan ! 
winnen, den satan ten spijt, 
~t Zelf ons vooraan in den strijd !" 

bracht u reeds een aaMordiging, 
de Chef-Secretaris van het Leger 

aar in de gelegenheid gesteld te 
richten en u te verzekeren, dat 
~d is, hebben aanvaard als uit de 
lS tot op dezen dag geleid heeft, 
genade zal schenken onze nieuwe 

door den Terr. Kornmandant in 
zijn ons goede woorden en ook 

oegevoegd, welke wij voor onszelf 
.elof ten zeker zijn en ook voor ons 

; the gate of the years : ,,Give me 
o the unknown". And he replied : 
it your hand into the hand of God. 
~ht and safer than the known way." 

King George VI, Christmas 1939. 

Zijt niet verbaasd, want Th: ben 
: u, ook ondersteun Th: u met de 
" 

,,vreemdelingen in Jeruzalem". 
¥al zette in Tandjong Priok, is er 
is gegroeid en heeft zich aangepast 
ende bevolkingsgroepen. Maar het 
als waartoe onze Stichter, William 

is voor de wereld." 

)ijgeloof, zonde en duisternis zien 
strijclliederen zegt: 

(zie kol. 2 en 3 onderaan.) 
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DEZE vraag dringt zich aan ons op, wan
neer wij als Christen .ons oog laten 

gaan over de wijde uitgestrektheid van 
menschelijke activiteit en het streven van 
den mensch gadeslaan, om de heerschappij 
over alle machten dezer wereld in handen 
te krijgen. 

EEN ANDERE OORLOG 
D 0 v R DEN GENER A AL. 

VERLOREN : HET BESEF VAN GODS TEGENWOORDIGHEID. 

Voor zoover het materieele dingen l::etreft, 
is er gedurende de laatste tientallen jaren 
enorme vooruitgang te bespeuren. V eel macht 
is den mensch reeds in handen gevallen, 
macht over natuurkrachten, macht over fac
toren, die grooten invloed uitoefenen op de 
toekomst, macht, welke helaas door trotsche, 
trouwelooze harten is aangewend en omgezet 
in de meest ontzettende macht tot ver
woesting. 

Wat zal het den mensch haten, indien hij de algieheele macht krijgt over alle 

natuurkrachten dezer wereld en de bewustheid van Gods nabijheid vcrliest ? 

Maar God, de Schepper, de Bron van leven 
en kracht, is men voorbijgegaan, of men 
heeft Hem vrijwillig buiten de menschelijke 
berekening gesloten. Ja, zelis zijn er som
migen, die aanmatigend zeggen : ,,God ! 
Wij hebben God niet noodig !" 

De overwinningen in bet rijk der natuur 
hebben, droevig genoeg, veel gedaan om het 
geloof aan het bovennatuurlijke te verwoesten. 

Geen verlies, door het menschelijk 
geslacht, bij de wisseling der tijden 
geleden, is zoo groot als dit . 

W aar men zich niet meer van Gods bestaan 
bewust is, is er ook geen erkenning van Zijn 
rechten. Daar is geen berouw over de zonde, 
geen besef van verantwoordelijkheid tegen
over Hem. 

Her licht, dat van het bewustzijn van Gods 
tegenwoordigheid uitgaat, is zelis aan bet 
verbleeken in Zijn eigen tempel. Door de 
onzekerheid, waarin wij ]even, is de vreugde 
in den Heer bij velen verloren geraakt. De 
stem van Gods volk heeft baar vastheid 
verloren. Langzamerhand is het geweten in 
slaap gesust en de uitdaging der Christelijke 
Kerk tot de zonden dezer eeuw, is ondui
delijk geworden door een gewaarwording van 
vrees en verslagenheid. Een licbtpunt slechts 
geeft ons hoop in dezen droeven toestand : 

God in den hemel wacht met geduld 
en liefde op den terugkeer van bet 
menschdorn. 

Bij Hem is ,,geen verandering of schaduw 
van omkeering" sinds de dagen, dat de pro
feten in grooten zielenood uitriepen: ,,Bekeer 
u, o Israel ! tot den Heere, uwen God, toe, 
want gij zijt gevallen om uwe ongerechtig
heid." Door de smart en angst van dezen 
tijd, roept God den mensch tot Hem terug 
te keeren. 

Aan het kruis op Golgotha zien wij de 
immer open armen van den Reiland, wijd 
uitgestrekt door de zonden der menschen, 
<loch immer wijd-open gehouden door .de 

liefde van God, als een symbool van Zijn 
zoekende, vergevende ontferming. 

Wat zullen wij doen met deze liefde? 
Deze vraag kunnen wij niet ontloopen. Al
leen een beeld te schilderen van een dwa
lende, verloren gaande wereld, door eigen 
schuld in duisternis gehuld en verstoken 
van het besef van Gods tegenwoordigheid, is 
niet voldoende voor hen, die Christus' naam 
dragen. Ja zeker, wij moeten het beeld 
schilderen en er elken dag naar kijken, doch 
weinig goeds komt tot stand, indien wij 
alleen maar een straf1Jredikatie houden over 
den hedendaagschen toestand en de verdor
venheid van ons geslacht. 

Wij moeten iets doen, om de wereld 
te redden! U moet icts doen! En de 
nood is dringend r 

Om aan de wereld-het besef van Gods 
tegenwoordigheid terug te geven, is het niet 
voldoende alleen een l:.ijzondere samenkomst 
te houden, of wat langer te bidden, of een 
hoofdstuk meer uit den bijbel te lezen. Dat 
is alles zeer goed, <loch niet voldoende. Wij 
moeten meer doen ! Wij moeten allereerst 
een diepen vrede zoeken voor ons eigen hart 
en innige gemeenschap met God beoefenen. 
Ons eigen ]even moet getoetst worden aan 
de werkelijkheid van de geestelijke waarden. 
Dit houdt eveneens in een nauwgezet onder
zoek van ons gebedsleven, onze ambities, een 
eerlijk nagaan van de grondvesten van ons 
geloof, opdat wij zullen weten, hoe sterk 
ons geloof is en in hoever:::e het ons leven 
bei'nvloedt. 

* * * 
Om met welslagen de wereld te helpen 

het besef van Gods tegenwoordigheid terug 
te krijgen, meet de zekerheid van Zijn voort
durende nabijheid eerst leven in ons eigen 
hart. Gods wet, Zijn liefde, Zijn wil moeten 
voor ons het hoogste belang zijn. Sommige 
godsdienstige menschen zouden zeer verbaasd 
zijn te bemerken, welk een onbelangrijke 
plaats God feitelijk in hun leven inneemt, 
indien zij zichzeli slechts den tijd gaven dit 
eens rustig na te gaan. Zij zijn goede vader
landers, geven ieder wat hem toekomt, gaan 
geregeld naar Gods huis, houden den sabbat 
en helpen hun naaste, wanneer zij daartoe 

De ,,kop van den stoet" van de schoolkinderen, die hun opwachting kwamen maken 
bij Kolonel Beekhuis te ROWIGA. (zie pag. 4). 

Maar terwijl Zijn licht ons harte 
Heeft met vrede en hoop vervuld, 
Is de wereld nog in smarte 
En in duisternis gehuld. 
Onze taak is 't om dit duist~r 
Te doen wijken voor het licht, 
Van des Heilands liefdeluister, 
Waarvoor nacht en zonde zwicht. 

Tot die taak zijn wij allen, U en wij, geroepen. Wij zijn een strijdend 
Leger - niet in het defensief, maar in het offensief -, mannen en vrouwen, 
bezield met de liefde van Christus, om te strijden tegen zonde en ongerechtig
heid, opdat het licht de duisternis zal overwinnen, net goede over het kwade 
zal zegevieren, gerechtigheid zal heerschen en allen Hem erkennen als 
Schepper, Koning, Heer! 

Tot bereiking van dit doel scharen wij ons gaarne aan de zijde van 
onze leiders, den Terr. Kommandant en mevrouw Beekhuis, om het Leger 
des Heils in deze gewesten aan te voeren van overwinning tot overwinning. 

De Uwen in den strijd: 
G. en M. LEBBINK-VEENENDAAL. 

Bandoeng, 15 December 1940. Luit.-Kolonels. 

in de gelegenheid zijn. Dit alles is zeer 
prijzenswaardig en goed en de wereld zou 
armer zijn zonder dezulken, doch het betee
kent nog lang niet, dat zulke mannen en 
vrouwen zich in hun dagelijksch leven bewust 
zijn van Gods tegenwoordigheid en Zijn lei·
ding in de alledaagsche dingen. Deze stand
aard wordt slechts bereikt door geestelijke 
en verstandelijke discipline. A1s wij kinderen 
Gods zijn, Zijn Heilige Geest in ons is komen 
wonen, begint een nieuw leven. Dit leven 
moet ontwikkeld worden met inspanning van 
alle krachten. De gemeenschap met God moet 
beoef end word en. 

De beste tijd om hiermede te beginnen 
is zoodra wij des morgens wakker worden. 
Ik kan u niet vertellen, welke zegeningen 
mijn deel zijn geweest, sinds den dag - nu 
reeds vele jaren geleden - dat ik besloot 
om nooit des morgens mijn kamer te ver
laten zonder mij bewust te zijn van Gods 
tegenwoordigheid voor mijn eigen ziel. 

0, welk een kracht zou er komen tot onze 
organisatie, indien elke heilssoldaat de ge
woonte zou aannemen, om des morgens een 
nieuwe aanraking met God te zoeken, of
schoon ik mij bewust hen van den last en 
arbeid, die dadeliJk bij het ontwaken velen 
wacht. Ondanks dit feit en de moeilijkheid 
een rustig plekje te vinden, moeten wij er 
toch alien naar streven in onzen geest een 
stil hcekje te houden, zij het dan ook, dat 
onze handen bezig zijn met dringende 
plichten. 

Begin den dag - en begin daar nog heden 
mee - met een kort gebed of een belofte, 
om uw geloof te versterken, b.v. in dezen 
geest' ,,Heer Jezus, leer mij Uw wil" of 
,,Heer, ik hen de Uwe", Herhaal deze woor
den, totdat zij diep in uw ziei gegrift ziJn en 
uw geloof de nieuwe kracht heeft ontvangen, 
die het noodig heeft. 

Tracht ook gedurende den dag telkens 
weer voor uzelf te realiseeren, dat God er 
is in alles. Gij kunt het werk Gods zien in 
uw tuin, in het veld, aan het firmament. 
Het is een eenvoudig iets b.v. tot uzeli te 
zeggen : ,,Deze boom is Gods schepping, het 
voorwerp van Zijn zorg'', of iets dergeJijks. 
Hierdoor opent uw geest zich echter voor 
de grootheid van Zijn macht en liefde en 
het besef van Zijn alomtegenwoordigheid. 
Het resultaat van zulke gedachten zal voor 
uzeli zegenend zijn. 

Lees ook uw tijbel i:net de gedachte, dat 
dit Boek Gods directe l::oodschap is voor u. 
Bewaar Zijn woord diep in uw hart. Kweek 
cok het bewustzijn aan van Gods voort
durende bemoeii:ngen met den mensch. Al 
Zijn schepselen zijn het voorwerp Zijner 
liefde. Degenen met wie gij dagelijks omgaat, 
zijn onsterfelijke zielen voor wie Christus 
gestorven is en elken dag opnieuw is de 
Heillge Geest bezig toegang tot hun leven 
te verkrijgen. Spreek daarom tot hen over 
God, bij elke gelegenheid, die zich daartoe 
voordoet. Zend een gebed op kt God voor 
den man, die naast u marcheert, terwijl gij 
uw militairen dienstplicht vervu't; een ge
bed voor het meisje, dat naast l' zit op het 
kantoor of elders. Gij kunt dit doen zonder 
dat uw werk er onder lijdt. Ja, ge zult zelis 
een betere werker zijn, als ge ook gedurende 
den arbeid dicht bij God blijft. 

De meesten onzer voelden zich te eeniger 
tijd aangetrokken tot menschen, die door hun 
kalme waardigheid, hun rust, hurr kracbtig 
geloof diepen indruk op ons maakten. Wij 
wenschten, dat ook wij zoo waren en de 
bede is ons uit het hart gerezen : ,,Goede 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige 
leven te beerven, om datgene te l::ezitten, 
wat Gij bezit, wat ook zij bezitten ?" 

Dank God ! een overwinnend leven is 
mcgelijk voor hen, die in voortdurend contact 
met Christus wandelen. In hen zal de volheid 
van Gods genade worden geopenbaard en 
zonder dat zij het in woorden uitdrukken, 
zal men weten, dat dezulken bet besef van 
Gods tegenwoordigheid hebben bewaard. 

GEORGE L. CARPENTER. 
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VRUCHTDRAGEND. 
Een predikant had verdriet over een zijner 

gemeenteleden, een afvallige, die eens een , 
trouw bezoeker was van den wekelijkschen 
bidstond, doch sedert lang in de ,,opperzaal" 
gemist werd. 

Aan het eind van een l:ijeenkomst, waar 
zijn stem, die zoo vaak was voorgegaan in 
innig, c-precht gebed, wederom zeer gemist 
was, ging de predikant regelrecht na den 
dienst naar bet huis van zijn gemeentelid. 
Hij vond hem thuis, zittend voor het vuur. 
De man schrok van <lit onverwachte bezoek 
en schoof haastig een stoel bij voor zijn 
bezoeker. Daarop zette hij zich bij hem en 
wacht!e op de berisping, die hij meende dat 
komen zou. Maar de predikant sprak geen 
woord. Zonder iets te zeggen nam hij de 
tang, die bij den open haard stcnd en nam 
een der brandende kolen uit het vuur en 
legde deze apart op de haardplaat. In alle 
stilte sloeg hij het uitdooven van de vurige 
kool gade. 

Toen was het de afgedwaalde zelf, die zijn 
mond opende. ,,Gij behoeft geen enkel woord 
te spreken. dominee", zeide hij, ,,bij den 
volgenden bidstond zult u mij cp rnijn post 
vinden." 

KOLONEL BEEKHUIS IN 

MIDDEN-CELEBES 

(1 ervolg van pag. 4). 

Het was een prachtige aantlik : op het 
platform de geiiniformde officicren en goe
roe's. beneden de zaal tjokvol met Toradja's. 
Ieder korps en elke school verwelkomde de 
bezoekers met zang, fluitspel of toespraak, 
waarbij de keurige feestkleeding of feest
kleuren. elke groep iets anders, en de ver
scheidenheid der vaandels een bijzonder 
effect hadden. Het voornaamste was echter 
de Evangelie-boodschap van den Komman
dant, welke met groote aandacht beluisterd 
werd. God was ons zeer dicht nabij en 35 
Toradja's zochten Christus. 

Na een inspectie van de scholen, ging de 
reis terug naar Kalawara vcor het Congres 
met de Europeesche en inheemsche officieren. 
Dit waren tijden van grooten zegen voor 
onze makkers, die bijna allen zonder uitzon
dering in verafgelegen posten het gansche 
jaar door werken en het zaad des Evangelies 
goeden todem trachten te doen vinden. Nu 
mochten zij zelf ontvangen en <lit deden ze 
ook in ieder opzicht ! 

Ook Adjudant Gladpoctjes van Noord
Celebes behoorde tot de sprekers van het 
Congres. 

Hun Ccngres werd besloten met een 
Jeugddemonstratie in Kalawara, waaraan alle 
afdeelingen deelnamen. De kleuters hadden 
de eer te beginnen, <loch daarop las Adju
dant Juutilainen een bijtelgedeelte en zongen 
Officieren en goerne's een mooi lied. Het 
fluitkorps van onze Landbouwkolonie zou 
vast een prijs gehaald hebben op een wed
strijd met hun muziekstuk, zoo keurig werd 
het gespeeld ! Er was veel zang en muziek 
van verschillende groepen, de bijbelklas
meisjes gaven enkele tableaux te zien, de 
korpskadetten een mocie Vlagoefening en 
tot slot gaf Adjudant Hansen een serie in
teressante lichtbeelden te zien van Java, 
Sumatra fn Celebes. Het was een zeer ge
slaagde avond en mooi slot van bet Congres. 

Op den terugweg restte nog een bijeen
komst in P ALOE. De mooie zaal aldaar was 
geheel vol. Van l:ijzondere waarde was deze 
samenkomst voor de vier makkers, die hun 
kinderen aan den Heer opdroegen en ze 
Gcd en het Leger wijdden. Met een zeer 
toepasselijk woord uit Exodus wees de Ko
lonel op het voorbeeld, dat de ouders voor 
hun kinderen moeten zijn, ook kunnen zijn 
met de hulp des _!:Ieeren. 

En toen was de tijd van afscheid nemen 
weer daar. Terugziende op deze tournee is 
er groote dank vcor al Gods zegeningen 
in iedere plaats. Het waren drukke dagen, 
vele plaatsen werden bezocht, groote scharen 
bereikt en ruim 300 personen knielden neer 
om den vrede Gods te zoeken. Onze makkers 
zullen ongetwijfeld nog lang met vreugde 
op dit bezoek van hun leider terugzien. 

• • We zijn Adjudante Schot en Kapiteine 
Karcher dank verschuldigd voor hun aan
teekeningen over deze tournee. Red. 

STRIJDKREET 

DE NIEUWE CHEF-SECRET ARIS EN 
MEVROUW LEBBINK VERWELKOMD IN 

BANDOENG 

Q P 22 November vond in de Congreszaal de 
installatie plaats van Lt.-Kolonel Lebbink 

als Chef-Secretaris van het Leger des Heils 
in N.-1. Talrijke vrienden en bekenden waren 
opgekomen, doch ook van de zijde van Ban
doengs autoriteiten mochten wij dien avonrl. 
zeer gewaardeerde belangstelling ondervin
den. Onder hen, die Lt.-Kolonel en mevr. 
Lebbink kwamen gelukwenschen met de hun 
toegewezen positie waren o.m. Mr. E. J. v. d. 
Laan, als vertegen'wocrdiger van den resident 
van Priangan; de heer N. Beets, burge
meester van Bandoeng ; Patih Raden Rangga 
Tirta Soejatma als vertegenwoordiger van 
den regent van Bandoeng, met de Raden 
Ajoe. Verder vertegenwoordigers van Zen
ding en Evangelisatie en verschillende instel
lingen op maatschappelijk gebied. 

Ofschoon een installatie altijd een ietwat 
officieel karakter draagt, verliest ons Leger 
toch nooit het groote doel uit het oog n.J. 
de ziel van de aanwezigen te zegenen. Zoo 
ook dezen avond. In zijn inleidend woord 
memoreerde Kolonel Beekhuis, de leider der 
tijeenkomst, niet slechts de verdiensten van 
den nieuwen Chef-Secretaris, doch bovenal 
de trouw en genade Gods, die vast en zeker 
is voor hen, die op den Heer vertrouwen. 
De gedachte ,,genade" werd het uitgangspunt 
voor veel, wat <lien avond gesproken werd. 

De padvinders-troepen maakten hun opwach
ting in een krachtig gezongen lied, waarna 
broeder Van de Weg en Majoor Hansen res
pectievelijk hun gevoelens van waardeering 
voor den nieuwen Chef-Secretaris uitten. 
De eerste deed dit als vertegenwoordiger 
der Christen-gemeenten te Bandoeng, de 
laatste als jarenlange assistente van den 
Kclonel in zijn voormalige functie van Fi
nancieel-Secretaris. Ook Kapitein Sprokke
reef kreeg gelegenheid namens de Veld
officieren eenige woorden te spreken. 

SOERABAJA. 

Op 9 December 1.1. vond de verwelkoming 
plaats in Soeracaja. 

Deze bijeenkomst, gehouden in de groote 
zaal van het Logegebouw te Toendjoengan, 
is geworden tot een avond van hartelijk 
samenzijn en van uiting geven aan bijzondere 
blijdschap om deze keuze van het lnten1atio
naal Hoofdkwartier. 

De avond stond onder leiding van Kolonel 
Beekhuis. Behalve de zeer groote belangstel
ling van de zijde der Heils-officieren en 
soldaten, werd ook medeleven getcond door 
officieele kringen. Wij merkten onder de 
aanwezigen o.a. op den Gouverneur van 
Oost-Java, den beer Ch. 0. v. d. Plas; den 
ass. resident t.b. dr. B. Ockers ; den wet
houder voor sociale zaken, mr. Yap Sin Fong, 
die den burgemeester van Soerabaja verte
genwoordigde en ds. H. A. C. Hildering, die 
namens de Zending in Oost-Java en tevens 
namens den Bond van Evangelisatie te Soe
rabaja tegenwcordig was. 

Adjudant Palstra sprak onmiddellijk na 
de komst van den Gouverneur een wel
komstwcord tot de aanwezigen, waarop de 
bijeenkomst begonnen werd met ,,Staat op, 
staat op voor Jezus." 

Kolonel Beekhuis nam na het gebed door 
Majoor Ramaker de leiding over en wijdde 
een speciaal welkomstwoord aan Gouverneut 
Van der Plas voor het feit, dat hij ondanks 
zijn beperkten tijd, toch nog eenige oogen-

OPENING VAN DE NIEUWE 

ZAAL TE K.APEROEI -

MIDDEN CELEBES 

DIT NIEUWE GODSHUIS IS 

GEBOUWD, NADAT DE ZAAL 

DOOR EEN AARDBEVING 

VF..RWOEST WAS. 

BENEDEN: DE SCHOOLKIN-

DEREN ZINGEN. 

blikken vrij had weten te maken om de 
bevolking blijk te geven van zijn medeleven. 
Vervolgens ging Kolonel Beekhuis over tot 
de i.nstallatie. Na gememoreerd te hebben, 
wat de aanleiding was tot deze benoeming, 
zette spreker de positie van den Chef-Secre
taris uiteen en zeide o.m. dat de reden van 
de groote vreugde voor deze aanstelling was 
het feit, dat de nieuwe Chef-Secretaris zoo 
door en door vertrouwd is met het Leger
werk in Ned.-Indie, aangezien van de 
30 jaren dat hij Heilsofficier is, er 25 in deze 
gewesten zijn doorgebracht. Als uitgangspunt 
van zijn persoonlijk woord tot de nieuw be
noemde leiders, koos Kolcnel Beekhuis het 
woord: Jes. 41 : 10 ,,VREES NIET, WANT 
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IK BEN MET U, WEES NIET VERBAASD, 
WANT IK BEN UW GOD, IK STERK U, 
OOK HELP lK U, OOK ONDERSTEUN 
lK U MET DE RECHTERHAND MIJNER 
GERECHTXGHEID". 1 

Bij het aanvaaroen van een nieuwe taak 
is ieder mensch geneigd te vreezen, omdat 
de gedachte daar is : ,,Zal ik we! aan de 
hooge verwachtingen kunnen voldoen" al
dus de Kommandant. ,,Doch" - zich tot 
de Kolonels Lebbink wendend - ,,Hier ~ijn 
de ·teloften van God - UW GOD -, Die 
steeds met u zal zijn, u z~ helpen en sterken 
en ondersteunen met de rechterhand Zijner 
gerechtigheid. 

Het zangkoor van Soerabaia I zong het 
mooie lied : ,,GETUIGEN van CHRISTUS" 
en daarna voerden verschillende sprekers 
het woord. 

Ds. Hildering opende de rij en wenschte 
met enkele hartelijke gloedvolle woorden de 
rieuwe functionarissen en het Leger des 
Hells hier te lande hartelijk geluk met deze 
benoeming en sprak verder de hoop uit, dat 
het den Kolonels gegeven mag worden nog 
vele jaren in ide nieuwe positie met veel 
zegen te arbeiden. ' 

l\iajoor Kyle nam als uitgangspunt van 
haar toespraak een wooro uit die Kerstrede 
van Z. M. den Koning van Engelanc n.l. : 
,,Leg Uw hand in Gods Hand. Dit zal voO'r 
U beter zijn dan licht en veiliger dan de 
bekende weg". De Majoor bracht naar vo:ren, 
<lat de Kolonels door hun jarenlange ervaring 
in Ned.-Indie veel v66r hadden bij hun voor-
gangers en de nieuwe werkkring voor hun 
meer ,,een bekende" was, doch boven dit 
voorrecht staat toch nog deze gunst ,,de 
hand te mogen leggen in Gods Hand". 

Hierna spraken namens hun korpsen de 
Secretaris van Korps II, Tjwan Eng Bie, 
en de Serg. Majoor van Korps III Latuasan, 
hartelijke woorden van welkom tot de Kolo
nels. 

Majoor Tichelaar sprak de vreugde uit 
ever het feit, dat we een Chef-Secretaris 
hebben gekregen, die door en door bekend is 
met de officieren en bet Legerwerk hier te 
lan~e, alsmede de verschillendte problemen, 
die zich kunnen voorooen. Evenals de vorige 
£prekers wenschte hij de Kolonels Gods rijk
sten zegen toe. 

Nadat gezamenlijk een lied gezongen was, 
luisterden we naar mevrouw Lebbink, die 
getuigde van de leiding Gods in haar !even. 
,,Het was Zijn weg, <lat ·ik Heilsofficier zou 
worden - aldus Mevr. Lebbink - en daarom 
heh ik steeds onbevreesd gevolgd, waar Hij 
leidde. God liet mij n66it in het onzekere en 
daarom ben ik ook vol vertrouwen voor 
de toekomst. Aan de zijde van den Kolonel 
wil ik verder gaan, want . . . . . . . . . Gods weg 
blijft altijd de beste." 

Hierna dankte de nieuwe Chef-Secretaris 
alle aanwezigen, in 't bijzonder de autoriteiten 
en de verschillende sprekers voor de aange
boden gelukwenschen en het hartelijk wel
kom hun in Soer~baid bereid. Ook de Kolo
nel getui.gde in treffende woorden van zijn 
groot verlangen om in zijn nieuwe functie 
aan Gods Hand den strijd voort te zetten 
als een waar getuige van Christus en trouw 
aan onze geliefde vlag. 

De Kommandant sprak nog een slotwoord 
en wekte alle aanwezigen op om in deze 
donkere tijden de liefde Gods en het licht 
van Christus uit te dragen. 

Staande onder de vlag werd den nieuwen 
Chef-Secretaris en mevrouw Lebbink de ze
genbede toegezongen, waarna deze mooie 
bijeenkomst gesloten werd met dankgebed. 

J. w. 

Naast Gods woord, was natuurlijk het 
persoonlijk woord van de Kolonels zelf, het 
hoogtepunt van den avond. Beiden spraken 
uit de volheid des harten en roemden Gods 
liefde en trouw in de leiding van hun leven. 
Niet immer waren Gcds wegen de gemak
kelijkste geweest, doch immer de beste en 
meest zegenrijke. Hiervoor werd aan deze 
plaats en op dit belangrijke tijdstip van hun 
leven Gode dank gebracht. Verder zeide de 
Kolcnel voor onzen leider gaarne een Kaleb 
te willen zijn, die hem hieip den strijd voort 
te zetten tot de overwinning was behaald. 

BEZOEK VAN DEN TERRITORIAAL 
KOMMANDANT AAN TARAKAN 

Tot slot gaf Kolonel Beekhuis nog een 
ernstige bocdschap aan zijn hoorders medP., 
die veel stof tot dieper nadenken gaf en on
getwijfeld nog lang in het hart van velen 
heeft nageklonken. De vele bloemstukkel", 
die bet platform versierden waren niet alleen 
een mooie versiering, die de zaal een feestelijk 
aanzien gaven, doch tevens een blijk van 
de hartelijkheid, waarmede de Kolonels Leb
bink in deze nieuwe functie zijn ingehaald. 

B. 

Het was voor de Kapiteins Sterk een groote 
vreugde den Kommandant te mogen verwel
komen op 7 December 1.1. Met verlangen was 
door de Legervrienden uitgezien naar <lit 
reeds enkele malen uitgestelde bezoek. 

Na aankomst met het KNILM-toestel werd 
eerst het nieuwe Militair-tehuis ·bezichtigd, 
waarna in den namiddag verschillende auto
riteiten werden bezocht. Dienzelfden avond 
werd een Maleische samenkomst gehouden, 
waarin wij de vreugde mochten smaken, dat 
twee makkers hun toewijding aan God ver
nieuwden. 

Den volgenden dag, Zondag, hadden wij des 
morgens een gezegende samenkomst waarin 
het dochtertje van Kapitein en mevrouw 
Sterk aan God en bet Leger wero opgedra
gen. Plechtig was het oogenblik, waarop de 

cutlers de belofte aflegden, dat zij met Gods 
hulp hun kind zouden opvoeden overeen
komstig den wil des Heeren. Beiden spraken 
in hun persoonlijk getuigenis over den dank 
aan God, die leefde in hun hart. De bood
schap van den Kolonel in verband met dezen 
l::ijzoruderen dienst was helder en klaar en 
bracht zegen tot allen. 

Des middags werd een bezoek gebracht 
aan het Militair-Hospitaal, waar de Kolonel 
zich geruimen tijd met de patienten onder
hield, wat bijzonder op prijs gesteld werd. 
To,t slot was er een gezellig samenzijn in 
het Tehuis en werd de dag besloten met 
een Psalm en dankgebed. Met dankbaarheid 
zien wij terug op dit bezoek. Ons motto 
blijft : Moedig voorwaarts ! 't Loon is zeker". 

x. 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 
Kdt.-Luitenant Mariam Lagea *, op 13 

Januari 1940 vanuit KaperoE in opleiding 
gekornen, in Midden-Celebes op 16 December 
1940. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NA rIONAAL-HOOFDKWARTIER 

Bevorderingen : 
Tot Majoor: 
Adjudant W. B. Palstra * 
Adjudant J. Schot. 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luitenant M. Moendoeng 
Kdt.-Luitenant D. Panimoeloe 
Kdt.-Luitenant L. Peroeroe 
Kdt.-Luitenant H. Saiman. 

Aanstellingen. 
Kapitein A. Screta. naar Hoofdkwartier, Fin. 

Dept. 
Kapitein F. A. van Wierst naar Soerabaia II 

en V. 
Kdt.-Luitenant N. Adji naar Magelang. 
Kdt.-Luitenant E. Mirah naar Pekalongan. 
Kdt.-.uuitenant A. E. Watupongoh naar Tegal. 

A. C. BEEKHUIS. 
Terr. Komrnandant. 

Bandoeng, 17 December 1940. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 

8 Januari - Bandoeng, Officierssamenkomst; 
9 - West-Java-inspectie D.H.K. ; 10 -
Bandoeng, Bidstond Ev. Alliantie ; 13 
- Midden-Java, inspectie D.H.K.; 15 -
Oost-Java, inspectie D.H.K. v.m .. Malang 
II n.m. ; 23 - Bandoeng, NIROM, Mor
genwijding; 25 - Tasikmalaja, lezing. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 

9 Januari - Bandoeng *; 13 - Magelang •; 
15 - Malang * ; 18---19 Semarang I ; 20 
- Pati ; 21 - Rembang ; 22 - Koedoes ; 
23 - Krengseng ; 24 - Ambarawa ; 25 
- Magelang II ; 26 - Magelang I. 

• = met den T.C. in alle plaatsen zonder * 
vergezeld van mevr. Lebbink. 

Brigadier Hiortb. 

5 Januari - Bandoeng II; 12 - Bandoeng I; 
19 - Batavia I; 22 - Bandoeng II; 25 -
Tasikmalaja, met den T.C.; 30 - Ban
doeng I. 

Brigadier Loois. 

9 Januari - Krengseng; 10 - Ambarawa; 
18---19 Semarang I * ; 20 - Pati * ; 21 -
Rembang * ; 22 - Koedoes • : 23 
Krengseng * ; 24 - Ambarawa * ; 25 
Magelang II * ; 26 - 1\fagelang I *. 

* = met den C.S. 

Majoor Palstra. 

1 Januari - Soerabaia, Loge; 5 - Malang I; 
15 - Malang II, met den T.C.; 16-17 
Madoera; 19 - v.m. Soerabaia III, n.m. 
Soerabaia IV; 26 - Blitar. 

Adjudante Brouwer. 

10 Januari - Bandoeng II; 17 - Batavia II; 
18 - Batavia I ; 19 - Cheribon ; 20 -
Palimanan ; 3~31 Semarang. 

Adjudant Runtuwene. 

7 Januari - Toempaan; 8 - Amoerang; 
11 - Tompasso ; 14 - Pinaras ; 19 -
Sonder. 

LAATSTE BERJCHT. 

Bet welkom van den Chef-Secretaris en 
mevr. Lt.-Kolonel Lebbink aan BATA VlA 
w.as zeer good. Er was veel belangstelling 
uit verschillende kringen der samenlcving. 
De resident van Batavia werd vertegenwoor
digd door den ass. res. t.b. S. G. Nooteboom, 
ierwijl de bmgemeeste.t=werd vertegenwoor
digd door den heer A. F. de Clerq Zubli. 
N,ame11S den Bond van Evangelisatie sprak 
voor bet Pl. Algemeen Bestuur, de beer Hoe
kendijk. 

Brigadier Hiortb leidde de Kolonels bij bet 
publiek in, waarop de laatsten, beiden de ver
gadering toespraken. Dit officieele gedeelte 
van den avond werd gevolgd door een Kerst
demonstratie, die zcer goed geslaagd is. 

STRIJDKREET 

Daar, volgens de mededeeling van den 
Tenitorialen Kommandant, de Generaal, den 
schrijver dezer ,,Kroniieken" ' tot Chef-Secre
taris van dit Territorie Heef.t aangesteld, zal 
het mij voortaan D. V. een voorrecht zijn 
een verslag te geven van de verrichtingen 
van het Leger de5 Hells in deze gewesten. 

.In de eerste' plaats wll ik dan <leze ge
legenheid aangrijpen, om mede namens mijn 
vrouw, al onze makkers e.n vrienden, har
telijk dank te zeggen voor de warme belang
stelling, wenschen en gebeden ons geschon
ken bij de aanvaarding van onze nieuwe 
positie. 

Sinds de laatste verrnelding onder ,,Hoofd
kwartier Nootjes" is de Tenitoriaal Kom
mandant onvermoeid op reis geweest en 
heeft hij ook in verband met belangrijke 
besprekingen drukke weken achter zich. 

In ;M.idden-Celebes werden een groot 
aantal posten bezocht in de Paloevallei 
zoowel als in de Toradja(berg)landen. 
Een nieuw korpsgebouw werd in KapiroE 
geopend. Een zeer gezegend C0111>gres voor 
cnze officieren en goeroe's werd op de 
Landbouwkolonie te Kalawara gehouden. De 
Adjudants Schot en Gladpootjes vertegen
woordigden Zuid- en Noord-Celebes. 

De Divisie-oITicier, Brigadier Woodward. 
had de regeling goed in handen. 

Dit Congres werd gevolgd door een 
Congres voor inheemsche officieren van 
geheel Java te Magelang, waar mevrouw 
Beekhuis den Kommandant terzijde stond. 
Veel is uitgedeeld en ontvangen en ver
sterkt en gei:nspireerd tot grootere dingen 
zijn onze officieren naar hun posten terug
gekeerd. De openbare bijeenkomsten ken
merkten zich door de opkomst van groote 
scharen. 

Gaarne wordt hier gememoreerd de harte
lijke roedewerking der muziekkorpsen van 
Pa van der Steur en MQe van Ernmerik 
van de Witte Kruiskolonie. 

Verder leidde de Komrnan<lant de instal
latie- ·en welk:omstsamenkomsten van den 
nieuwen Chef-Secretaris te Bandoeng en te 
Soerabaja in welke steden belangstellende 
scharen aanwezig waren. 

Eveneens werd Tarllkan bezocht, waar de 
Kapiteins Sterk het beheer hebben over het 
Militair Tehuis. Het was slechts een kort 
verblijf voor onzen Kommandant, maar een 
aantal goed bezochte bijeenkomsten werd 
gehouden en verschillende bezoeken werden 
afgelegd. 

Ook verleende Z. Exe. de Gouverneur-Ge
neraal den Kommandant een audientie op het 
paleis te Buitenzorg. Met zeer veel aandacht 
luisterde de LandW>ogd naar de uiteenzetting 
van den stand van den Legerarbeid en de 
cntplooi'ing in de naaste toekomst. 

Dere hooge belangstelling in ons werk 
werd ook wederom practisch ondervonden 
door de ontvangst van een gift van f 500.
waarvoor wij Zijne Excellentie zeer erken
telijk zijn. 

Met het Hoofd van den D.V.G., dr. W. F. 
Theunissen, hadden de Kommandant en 
Chef-Secretaris belangrijke besprekingen in
zake den medischen arbeid en het werk 
ender de leprozen. Spoedig hopen wij uit
voering aan die plannen te kunnen geven. 

*** 
Mevrouw Beekhuis opende de jaarlijksche 

bazaar in en voor het Militair Tehuis te 
Bandoeng. Vele vrienden waren opgekomen 
en het bereikte resultaat zal zeker een 
bemoediging zijn voor de ibeheerders van 
het Tehuis, Adjudant en rnevrouw Barteling. 

*** Eeh dezer dagen ontmoetten wij Majoor 
Wikdal van Boeg.angan, de ee1rste Maat
schappelijke instelling op Java, op het 
Hoofdkwartier, om te zamen met den Maat
~chappelijk Secretaris, Majoor Ramaker, en 
clen Chef-Secretaris naar boerderij ,,Generaal 
de Wet" te gaan voor den aankoop van 
een paar melkkoeien en fokstier . 

De melkerij van het Leger des Hells in 
Sem~rahg, verbonden aan de inrichting voor 
behoeftige inheemschen, waar dagelijks 400 
ve·rpleegden verzorg.d worden, heeft daar een 
goeden naam. 

.,{'* 
Verstcrkingen. Deze zijn altijd hartelijk 

welkom. Wij hebben iMajoor en mevrouw L. 
Snaitb met hun doch~ertje, die de laatste 
jaren in de Philippijnen gearbeid hebben, 
mogen verwelkoroen. De Heer zegene hun 
inkomen in deze landen en stelle hen tot 
zegen in Midden-Celebes, waarvoor zij door 
den Kommandant aangeste1d zijn. !Binlnenkort 
verwachten wij nag de Majoors Hachler en 
Ryden uit Korea. 

Ver.anderingen. Majoor E. Hansen, die 
vele jaren met groote accuratesse haar taak 
::>ls kassier op het Hoofdkwartier heeft ver
\·uld, is aangesteld als hoofd voor de boek
houding. Kapiteine Screta heeft haar plaats 
a.an de kassa ingenomen. . 

De boekbouding is ' wederom dit jaar ge
controleerd d()()r bet bekende accountants-

JEUGD-VELDTOCHT 
van 19 Januari tot 15 Februari 1941 

Aile Officieren, Plaatselijk-Officieren, Jongelieden-werkers, Padvinder
,Leiders worden hierbij opgeroepen tot deelname aan een Veldtocht tot het 
winnen van de J eugd voor Christus. 

De noodzakelijkheid om de Jeugd i·eeds zoo vroeg mogelijk te bei'n
vloeden en te winnen voor God en recht, om later opgewassen te zijn tegen 
de machten der duisternis en den vorst dezer eeuw, heeft zich de laatste 
tijden meer en meer geopenbaard. 

Het Leger des Heils bezit de middelen om de Jeugd te helpen tot de 
kennis te komen van Christus : 

Kleuter-afdeelingen - Zandbak-klassen - Compagnie-bijeenkomsten · 
Bijbel-klassen - J. L.-Muziekkorpsen - Korpskadetten-Brigades -

Liefdebonden - Padvinders - Toortsdragers. 

Het doel van dezen Veldtocht is, dat al deze middelen meer tot hun recht 
komen om meerdere arbeiders uit de Jeugd voor de Jeugd te verkrijgen, 
opdat grootere scharen, vanaf de kleuters tot de rijpere jeugd toe, voor 
Christus gewonnen zullen worden. 

Bijzonderheden over dezen Veldtocht zullen den Officieren toegezonden 
word en. 

Laat ons biddend en in het geloof er voor ingaan om ons meer dan 
ooit in het verleden voor die verheven taak te bekwamen en ons aan dien 
arbeid toe te wijden ! Meerdere arbeiders, meerdere leiders voor en onder 
de Jeugd ! 

God zegene deze poging ! 
Ik reken op U alien ! 

A. C. Beekhuis 
Terr. Kommandant. 
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kantoor H. J. Vooren te Batavia. Het uit
gebrachte rapport, te zamen met den Staat 
van Inkomsten en Uitgaven en de Balans 
wordt gaarne op aanvrage aan belangsteUen
den toegeronden 

" ** 
Onze zieke officieren. M:evrouw Brigadier 

Brandt en Adjudante Huibregtsen moesten 
ter ·behantleling in ons ziekenhuis te Soera
baja opgenomen worden. 

Ook mevr. Kapitein Sprokkereef en Bri
gadier Woodward moesten enkele dagen in 
het ziekenhuis opgenomen worden. Beiden 
moeten nog eenigen tijd een rustkuur volgen. 

Ook vernamen wij , dat Brigadier en mevr. 
Meijer en Kapitein Sieffers minder wel 
waren. Een spoed•ig herstel wordt dezen 
makkers toegewenscht ! 

*** De Adjudants ter Telgte van het Hulp-
ziekenhuis te Pelantoengan hadden een 
zwaren en droeven weg te gaan door het 
verlies van hun lief dochtertje, dat haar 
broertje naar de zalige gewesten is gevolgd. 
Laat ons de diepbed.roefde ouders in onze 
gebeden gedenken. 

Ook gedenken wij de Kapiteins Wiersema, 
die telegrafisch bericht ontvangen hebben. 
dat de moeder van den Kapitein is overleden. 

Majoor Berge van het Meisjes- en Kinder
huis te Oengaran heeft eveneens bericht ont
vangen van het heengaan van haar moeder, 
op 14 Juni I.I. 

De Majoor schrijft : ,,Wij moeten niet 
klagen, moeder is vcor eeuwig Thuis en 
heeft den strijd gewonnen." 

Onze innige deelneming aan onze makkers 
en hun familie ! 

Van Brigadier Woodward ontvingen wij 
bericht, dat Kdt. Luitenante Mariam Lagea, 
die met haar man dit jaar vanuit de Kweek
school te Bandoeng naar Midden-Celebes is 
uitgezonden, bevorderd is tot heerlijkheid. 
Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. 
God zegene en trooste den Luitenant ! 

*** 
Bevorderingen. Onze hartelijke gelukwen-

schen aan twee welbekende officieren, die 
tot den rang van Majoor zijn bevorderd, n.l. 
Adjudant Palstra, de districts-officier voor 
Oost-Java en Adjudante Schot, de directrice 
van ons ziekenhuis te Makassar. Nog vele 
jaren van nuttigen dienst in ons geliefd Leger 
zij dezen makkers toegewenscht. 

*** 
Jeugd-Veldtocht. De Kommandant heeft 

besloten dat gedurende de eerste maanden 
van het nieuwe jaar een bijzondere paging 
zal gedaan wqrden, om het Jongelieden werk 
uit te breiden en te ontwikkelen. De Secre
taresse voor het Jeugdwevk, Adjudante 
Brouwer, is reeds druk bezig de plannen 
hiervoor uit te werken. 

•*• 
Kerstfeest. Alle afdeelingen zijn druk 

bezig met de voorbereidingen voor het 
Kerstfeest. Dank izij de goede ,,response" 
voor dit doel zijn onze makkers de officieren 
en soldaten in staat geweest meer dan ooit 
in het verleden steun ·en bemoediging te 
geven aan airmen en behoeftigen. 

Moge in ons aUer leven vom het jaar 
1941 onze fakkel, ontstoken aan het Licht 
c1er wereld, Jezus Christus, Die gezegd heeft: 
,,Die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven." 
helder branden· ! 

Bandoeng, 20 December 1940. 

RADIO·U.ITZENDINGEN 
NICRO-UITZENDING 

Radio-Yereenioino .. MIDD[N-JAY A" 
(SEMARANG) 

AVONDWIJDING - 19.00-19.30 uur 
9 Januari-Kapifein H. v. d. VEEN 

30 Januari - /vlevr. Kapf. H. v. d. VEEN 

N.l.R.O.M. 
:23 Januari 11.40 -12.00 uur 

Morgenwijding - Kol. A C. BEEKHUIS 

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

28 Januari 11.30 - 12.00 uur 
Morgenwijding - Kapt. D. BOSCHMA 

M alangsche R adio-Vereenigino 
30 Januari 12.00 - 12.30 uur 

Uifzending voor zieken : 
KapHeine C. H. REYERSE. 
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0 FSCHOON 1940 een jaar geweest is van 
donkere diepe schaduw door het groote 

oorlogsleed, dat zich over Europa en andere 
deelen van de wereld gelegd heeft en ook 
ons eigen land zoo diep heeft getroffen, is 
er toch ook veel licht geweest - ook en 
vooral hier in Nederlandsch-Indie. 

Op zeer bijzondere wijze is de drang tot 
geven, tot offeren, tot dienen tot uiting ge
komen en daardoor kon het bestaande werk 
der naastenliefde, naast het vele nieuwe, 
wat de tijdsomstandigheden in het !even 
riepen, toch warden voortgezet. Het is dan 
ook met grooten dank aan God, dat wij 
onderstaand resume geven aan het begin 
van 1941. Tevens is het <>ns een behoefte 
een woord van oprechten, warmen dank te 
zeggen tot allen, die door hun hulp mede
geholpen hebben onzen arbeid voort te 
zetten. 

Dank voor de bewijzen van waardeering 
en practische hulp van de Regeering, van 
de autoriteiten der Spoorweg- en Stoomvaart
maatschappijen ; van de hoteleigenaars en 
directies, van de vele honderden, die het 
Legerwerk moreel en financieel ,gesteund 
bebben ! Zonder deze hulp zouden wij niiet 
in staat zijn geweest ons werk voort te 
zetten, waaraan juist in dezen tijd zwaar
dere eischen werden gesteld. Ook V<>Or 1941 
bevelen wij onzen arbeid in Uw warme 
sympath.ie aan en vertrouwen, dat wij dit 
niet tevergeefs doen. 

•*• 
U it b r e i d i n g. 
Op 4 Januari werd op de Kolonie voor 

zieke en behoeftige inheemschen te BOE
GANGAN, Semarang, een nieuwe jongens
loods geopend door mevrouw Pi.no, echtge
noote van den resident van Semarang, 
terwijl meerdere autoriteiten van hun belang
stelling voor deze gebeurtenis blijk gaven. 

In diezelide maand werd een nieuwe zaal 
geopend voor den arbeid onder de Chineezen 
te SOERABAJA. In den openingsdienst werd 
o.m. het woord gevoerd door Gouverneur 
Van der Plas en burgemeester Fuchter. 

Op 17 J anuari werden op de Leprakolonie 
te KOENDOER een jongensloods en nieuwe 
Polikliniek geopend door mevrouw De Boer, 
echtgenoote van den Voorzitter van het 
Comite voor Koendoer. 

In bet Chlneesche Kinderhuis te MEDAN 
vond op 1 Mei de opening plaats van de 
nieuwe Baby-afdeeling ; hiervoor was zeer 
groote belangstelling van vele kanten. Me
vrouw Kuntze-ter Beek, echtgenoote van 
den burgemeester, verrichtte de opening. 

Juist op den dag van den inval in Hol
land vertoefde onze leider, Kolonel Beek
huis, te KASIJAN voor de opening van de 
nieuwe gebouwen voor de gebuwde verpleeg
den aldaar. Deze nieuwbouw is een enorme 
verbetering voor de kolonie. 

3 Juni was de dag, dat te TARAKAN op 
Borneo een nieuw Militair-tehuis werd ge
opend. De pl. mil. commandant, de admini
strateur der B.P.M. en vele vooraanstaande 
personen uit militaire en burgerlijke kringen 
waren hierbij tegenwoordig. 

In PADANG aan de Westkust van Sumatra, 
werd de ,,Padangsche Ziekenverpleging" ge
<'pend, een nieuwe inrichting voor onzen 
ai·beid, die reeds langen tijd in een minder 
geschikt gebouw verricht werd. 

Te POELOE SI TJANANG werden twee 
nieuwe zalen geopend voor de patienten 
welke door henzeli gebouwd zijn, terwijl het 
materiaal ook op de kolonie werd gereed 
gemaakt. De laatste zaal werd in gebruik 
genomen in November 1.1. 

Draagt elkanders lasten. 
Onder dit motto is sinds Mei 1.1. heel wat 

zegenrijken arbeid gedaan in verband met 
de oorlogstoestanden, die ook hler beerschen. 
Dadelijk nadat de Staat van Beleg was af
gekondigd werd door den beheerder van 
het Militair-tehuis in Soerabaja het ini
tiatief genomen met een Mobiele Cantine 
de wacht- en politie-posten rond te gaan met 
warme koffie. Deze gedacbte is zeer gewaar
deerd geworden en Ji.eeft van vele firma's en 
particulieren den vollen steun ondervonden. 
Ook in andere plaatsen bee.ft deze gedachte 
ingang gevonden, ofschoon men niet overal 
de beschikking had over een Mobiele Can
tine. 

Adjudant Palstra, de Districts--0fficier voor 
Oost-Java nam bet initiatief voor ,,Brokken
dagen" te Soerabaja en Malang en deze 
dagen waren hier een groot succes. Een 
pracht-collectie wollen goederen kon hier
<ioor aan het COVIM worden afgedragen 
voor oorlogsslachtoffers. 

S T R IJ D K R E E T 

Door bijdragen van heilsofficieren en 
v1·ienden hiertoe in staat gesteld, werden 
door onzen leider 10.000 Zakagenda's be
schikbaar gesteld voor on.re mannen van 
Land- en Zeemacht in Engeland en Ned.
Indie. Dit zeer handige boekje is voor elken 
dag voorzien van een woord uit den bijbel, 
<lat naar wij bidden menigen zegen zal ver
spreiden. 

In BANDOENG werd eveneens een 
,,Brokkendag" belegd, doch hier was de op
brengst bestemd voor de slachtoffers van 
den brand in een der omliggende kampongs, 
die hierdoor grootelijks geholpen waren. 

D e L e g e rl e i d i n g. 
Gedurende het afgeloopen jaar ontvingen 

de Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel 
vaarwelorders en wel ln September. Helaas 
was de slecbte gezondheidstoestand van den 

· Kolonel hiervan de oorzaak. Na ruim zes 
jaar in dit land te hebben gearbeid vertrok
ken zij eind September naar Zuid-Afrika, 
waar zij eerst een welverdiend verlof hopen 
door te brengen. Als zijn opvolger werd 
door den Generaal aangesteld Lt.-Kolonel 

aan de geestelijke nooden van hen voor wie 
wij arbeiden. 

De ee:i:ste 3 maanden van het jaar werd 
een bijzondere Veldtocht gehouden, waarbij 
de Terr. Kommandant beoogde: den opbouw 
van Gods volk en de bekeering van hen, 
die nog buiten het Koninkrijk zijn. 

Deze Veldtocht werd gevolgd door een in
tensieve geestelijke poging, uitgeschreven 
door den Generaal, bekend als de Veldtocht 
,,der Brandende Liefde". Beide Veldtochten 
hebben grooten zegen gebracht en velen zijn 
daardoor tot beslissing gekomen. 

Op PAASCHMORGEN werd een Lithur
gische dienst gehouden in het Pieter Syt
hoffpark in Bandoeng, waaraan alle Protes
tantsche kerken deelnamen en waar een 800 
a 900 menschen luisterden naar de Paasch
boodschap. 

Korps BELAWAN kreeg een nieuwe zaal. 
In AMBON werd een stuk grond aangekocht 
om een eigen zaal op te bouwen. 

Drie nieuwe korpsen worden geopend : 
Pati, Pinaras en Moeroei. 

De Opwek.kings.Conferenties in verschillen-

De Paaschdienst in het Pieter Sythoff-park te Bandoeng. 

G. Lebbink, die met een ervaring van bijna 
25 Indische dienstjaren eind November deze 
positie heeft aanvaard. Lt.-Kolonel en mevr. 
Lebbink hebben overal een hartelijk welkom 
ontvangen. 

75 jaren Leger des Heils-arbeid. 
Op 5 Juli van het afgeloopen jaar her

dachten wij het feit, dat 75 jaar geleden 
de Stichter, William Booth, zijn arbeid begon 
in het East-End van Louden. Dit feit werd 
in verschillende posten in een Herdenkings
samenkomst herdacht en was een reden tot 
grooten dank aan God, Die het eenvoudige 
begin heeft willen zegenen en doen uitgroeien 
tot een wereldwijde organisatie. 

Op 4 October was bet 50 jaar geleden, dat 
de Legermoeder, Catherine Booth, werd Be
vorderd tot Heerlijkheid. In verband bier
mede hield Kolonel Beekhuis een causerie 
over haar leven voor de 900 leerlingen van 
het Christelijk Lyceum te Bandoeng en vond 
in deze jonge menschen een zeer sympathiek 
gehoor. 

Bet geestelijk werk. 
Meer dan ooit is in het voorbije jaar de 

voile aandacht van onze leiders gescbonken 

de centra gehouden brachten veel zegen en 
nieuw !even. 

Het Gezinsbond-Congres te Semarang 
onder leiding van Kolonel Beekhuis, waar
voor mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel zich veel 
moeite had gegeven, is uitstekend geslaagd 
en van groot nut geweest voor onze zusters 
en door haar voor vele gezinnen. 

Ons Jeugdwerk. 

Dit heeft zich in het afgeloopen jaar in 
goeden vooruitgang mogen verheugen. De 
JEUGDDAGEN zoowel voor de Europeesche 
als inheernscbe jeugd waren prachtig. Groote 
scharen jonge menschen werden bereikt en 
velen tot beslissing van de goede keuze 
gebracht. 

De Toortsdragers-beweging heeft zich ver
spreid over het heele Territorie en 12 keurige 
groepen werden gevormd. 

Ook de Korpskadetten en Padvinders 
gaan gestadig voorwaarts. Een verheugend 
teeken ! 

In memoriam. 
Aan het eind van dezen Terugblik willen 

wij ook een gedachte wijden aan hen, die 
van ons heengingen. 

JANUARI 19J 

Op 3 Februari werd mevrouw Majoor Kro
nenberg bevorderd tot Heerlijkheid vanuit 
Holland, waar zij na haar pensionneering 
woonde. Op 21 April riep God Majoor 
Scheffer naar het hemelsch tehuis, vanuit 
Garoet, waar hij met mevrouw Scheffer de 
laatste levensjaren doorbrncht.. Op 22 Juni 
bereikte ons het bericht van bet heengaan 
van dr. J. H. Gunning, J. Hzn, een warm 
Legervriend, dien wij gaarne noemen aan 
deze plaats als een dapperen strijder Gods. 

Juist bij het ter perse gaan werd bericht 
ontvangen, dat Luitenante Lagea, vrouw van 
een onzer inheemsche officieren in Midden
Celebes, heenging. 

En zouden wij dan niet stilstaan bij de 
duizenden, die hun leven lieten op het slag
veld, of getroffen zijn geworden door de 
bombardementen en weer anderen, die den 
dood vonden in de golven van de zee. Er 
was ontzaglijk veel leed in 1940. God trooste 
alle bedroefden en verslagenen ! Hij wil dat 
doen en overal zullen vrede en gerechtig
heid heersdhecn in deze wereld, wanneer 
des Heeren wil maar volbracht wordt. Zij 
ons aller bede en streven: ,,Heer, Uw wil 
geschiede ! Uw koninkrijk kome !" 

ARBEID DES VREDES IN TIJDEN VAN 
OORLOG. 

Onvermoeid zijn onze officieren, bijgestaan 
door vele heilssoldaten, bezig lijden te ver
zachten en nood te lenigen in de landen, 
waar de oorlogs-ellende heerscbt. Hierover 
bereiken ons natuurlijk eenigszins verlate 
berichten, waarvan we toch echter gaarne iets 
doorgeven. 

Engeland. Generaal en mevrouw Carpen
ter bezoeken zooveel mogelijk hun officieren 
om hen te bemoedigen en de bijeenkomsten, 
die zij overal leiden zijn zeer gezegend. 
Mevrouw Carpenter wijdt haar volle aan
dacht aan het distribueeren van warme klee
ding voor de militairen zoowel als oorlogs
slacbtoffers, daarbij geholpen door de vrou
wen van vele onzer Staf-ollicieren ter plaatse. 

W aar maar eenigszins mogelijk gaan onze 
Mobiele Cantines erop uit naar de getroffen 
~treken en plaatsen. Na het jongste bom
bardement van Coventry was de Mobiele 
Cantine van het Leger des Hells de eerste om 
de getroffenen te verkwikken en te helpen. 

In Louden en andere groote plaatsen is 
een ,,dusk-to-dawn" voedseldepot ingericht, 
waar degenen, die in schuilkelders en onder
grond-stations den nacht moeten doorbrengen, 
voedsel en een warmen dronk kunnen krijgen. 

Natuurlijk worden ook vele Leger-inrich
tingen door de bommen getroffen. Zo<> o.m. 
het groote ,,Mothers-Hospital" in Londen. 
Gelukkig werden geen slachtoffers gemeld, 
daar alien in veiligheid werden gebracht. De 
verpleegsters zetten haar arbeid zoo goed 
mogelijk voort en menige baby wordt tijdens 
de bombardementen daar geboren. 

Van meer dan 150 ;;>osten en inrichtingen 
is reeds zeker, <lat ze verwoest zijn. Zoo o.m. 
te DOVER. De korps-officier werd door een 
born getroffen en gedood. Hij liet een vrouw 
na en drie kinderen, die alien heilsofficier 
zijn. 

Nu de avondsamenkomsten vanwege de 
verduistering en bombardementen niet ge
houden kunnen worden, bezoeken onze offi
cieren de schuilplaatsen en wordt met de 
honderden daar verzameld op verschillende 
plaatsen een bijeenkomst gehouden. Zoodra 
mogelijk trekken onze makkers na een bom
bardement erop uit om hulp te bieden. Een 
onzer officieren bevond zich juist in een 
havenkantoor, toen een born het gebouw trof. 
Gelukkig werd hij niet doodelijk getroffen 
en kon medehelpen anderen in veiligheid 
te brengen. 

De ,,Padangsche Ziekenverpleging" in 1940 geopend. 

VISSER - BANDOENG 
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