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GA! Een oproep tot dienst voor God en de menschbeid 
aan alle Cbristenen ! 

GAAT heen in de geheele wereld, 
t t predikt het :!!J~'angelie aan alle 
kreaturen !" 

Waarom zou ,,de geheele wereld" 
Jezus Christus niet toebehooren? Kan 
iemand een af doende re den hiervoor 
naar voren brengen ? Is er eenige 
reden, waarom de breede stroom van 
\•erlorengaande zielen, welke zich d.ag 
aan dag voortspoedt in de richting van 
zijn eeuwige verdoemenis niet ver
minderd of geheel en al gestuit zou 
v;orden ? Zijn er niet reeds te velen 
verloren gegaan ? Indien wij het vuur 
van de hel niet kunnen blusschen, kun
nen wij dan niet verhinderen, dat het 
toevoer van brandstof krijgt ? 

Dat er van Gods zijde geen enkele 
belemmering is toont ons de Bijbel, 
welke ons Gods natuur van lief de en 
ontferming openbaart. En dat er v~n 
Christus' zijde een groot verlangen is, 
dat de geheele wereld Hem zal be
hooren, toont ons Zijn leven op deze 
aarde en als de kroon daarop bove,1-
aangehC;J.ald gebod aan Zijn volgelingen 
als laatste afscheid iegeven. 

De discipelen tot wie het bevel 
kwam, gingen met spoed. Er was geen· 
terugdeinzen, geen gekibbel, geen ge
praat over wat ,zou kunnen gebeuren" 
dan wel over hun onwaardigheid, of 
over ,,wat de autoriteiten er wel van 
zouden zeggen". Wat het laatste be
treft, dit konden ze wel gissen, ge
dachtig aan het lot, dat hun Meester 
had getroffen. Zij wisten wel, dat bloed 
en tranen en smart hen wachtten. Doch 
deze dingen raakten hen niet. Zij gin-
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gen regelrecht en dapper op het doel 
af, deden moedig hun deel om de ge
heele wereld voor Christus te winnen. 

Vele jaren zijn sindsdien verloopen 
en, helaas, het werk is nog niet volein
digd. Maar wie moet helpen het te 
voltooien ? Wie moet uitgaan ? 

GIJ ! 

Gij, die dit leest ! 

Wie anders zou kunnen gaan ? 
De Apostelen zijn ni meer op 

deze aarde, anders zoudt e ze mis
schien een weekgeld kunnen geven, om 
in uw plaats te gaan ! ! Zij zijn heenge
gaan en he bben zonder twijf el reeds 
het ,, W elgedaan" aan de poort van de 
hemelsche stad vernomen. Daarom is 
er geen andere uitweg : Gij moet gaan ! 

Gij zijt bekeerd. Gij zegt, dat uw 
zonden vergeven zijn. Gij legt uw hand 
op Gods beloften en rekent er op, dat, 
wanneer uw leven op deze aarde voor
bij is, u een plaats bereid is in den 
hemel. Gij beweert dus, dat Gods be
loften op u van toepassing zijn. 
~n aarom clan Zijn ,,orders" niet ? Zou
den de eerste wel voor u bestemd 
zijn en de laatste niet? Nooit ! Nooit ! 
Nooit ! Ze behooren te zamen. 

,,Ik ben niet geroepen", zegt ge? 
,,Ik heh niet naar de roepstem ge

luisterd", behoort gij feitelijk te zeg
gen. Vanaf het oogenblik, dat om 
Christus' wil uw zonden vergeven 
werden, heeft Hij geroepen, gepleit, 
dat ge Zijn gezant zoudt zijn. 

Leg uw oor op den Bijbel en gij zult 
hooren, hoe Hij u gebiedt arme zon-

daren uit den poel der zonde te trek
ken. 

Leg uw oor te luisteren aan het be
zwaarde, wanhopige hart van de 
menschheid en hoor den droeven 
klacht om hulp. 

Ga uit en vertoef in den geest aan 
de poorten .der hel en luister, hoe de 
verdoemden u bezweren 'heen te gaan 
en hun broeders en zusters, geliefden 
en vrienden te waarsohuwen nooit en 
nimmer aan deze plaats te komen. 

En zie dan Christus in het gelaat, 
Chr1stus, Wiens genade gij zegt te 
hebben ervaren en Wiens geboden gij 
beloof det te geb.oorzamen en zeg Hem 
dan, of ge bereid zijt met hart en ziel 
en lichaam Hem te volgen en Zijn ge
nade der menschheid te verkondigen ! 

Wat beteekent het om te gaan? 
Zekerlijk niet om stil te zitten ! 

Schud u zelf door elkaar ! Handel ! Doe 
iets ! Doe·het nu ! Doe het met uw gan
sche hart. Spaar uzelf geen moeite. Doe 
wat ge kunt en doe alles, wat de men
schen maar kan helpen om hun de 
waarheid omtrent henzelf, den hemel 
en de he1 d'uidelijk te maken. God zal 
u helpen. Hij helpt degenen, die zich
zelf helpen en vooral hen, die anderen 
helpen. 

Gaan beteekent lijden. 
Voor Christus beteekende gaan lij

den - en het beteekende hetzelf de 
voor Zijn volgelingen. Het was voor 
hen: verachting, armoede, geeseling 
gevangenschap, dood, een wreed'e dood 
soms. Indien gij uit zult gaan onder de 

menschen, zal dat ook lijden voor u 
beteekenen, er is geen andere weg. 

Gaan beteekent scheiding. 
Gij kunt niet gaan tot de mensc 

zonder iets te verlaten, iets dat vl, 
en bleed graag zou behouden, iets, u.c..., 
als het niet ging om de redding der 
were1d, ge ook het recht zoudt hebben 
te behouden. Voor sommigen zal het 
misschien zelfs beteekenen vader of 
moeder, betrekkingen of bezit te ver
laten - doch om Jezus' wil kan het 
offer met vreugde gebracht worden. 

,,Waarheen moet ik gaan ?" vraagt 
gij. 

Overal ! Begin met het 'huis, waar ge 
woont, de zaak, 'het kantoor, waar gij 
werkt, de stad, waar ge bekend zijt. 
Ga overal, tot iedereen. In dit opzicht 
kunt ge nooit mis gaan. Hef de kruis
v lag hoog op den hoek van elke straat ! 
Zing, getuig, maak muziek, vervul de 
wereld met den maohtigen klank van 
Verlossing ! 

Antwoord niet met ,,moeilijkheden 
en verontschuldii.gingen". 

,,Ik heb een vrouw getrouwd", zegt 
ge. Neem haar mee ! 

,,Een stuk land gekocht ? Verkoop 
bet en betaal er het onderhoud van een 
een zend~ling mee of geef een deel 
van de rente voor Gods koninkrijk. 

,,Wie zal mij onderhouden ?" vraagt 
ge. ,,Zoek eerst het koninkrijk Gods 
en zijne gerechtigheid en al deze dingen 
zullen u worden toegeworpen. 

Zie vervolg pag. 2 kol. 1. 
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(Vervolg van pag. 1.) 

Wat ge ook hebt te overwinnen 
Ga en predik het Evangelie, opdat de 
geheele wereld, ook de wereld vlak om 
1: heen, de boodschap van vergeving en 
bevrijding moge hooren. 

Soldaten van het Kruis, dit zijn uw 
marschorders : G A ! 

* ** 

W anneer wij bovenstaand arti:kel 
van wijlen den Stichter lezen, komt 
wellicht bij velen de vraag op, die eens 
door Dr. J. H. Gunning geuit werd in 
zijn levensbeschrijving van dezen 
"strijder Gods". Hij vraagt: ,,Waarom 
imponeert William Booth zoo mach
tig ?" Het antwoord, dat dr. Gunning 
zelf op die vraag gaf is interessan't 
genoeg, om er iets urt over te nemen. 
Wij laten wijlen dezen warmen Leger
vriend hier dus aan het woord. 

,,Wat is het geheim van dezen man, 
waarom legt hij nog steeds in zoo wijde 
kringen beslag op de menschen, die 
hem gekend hebben of die zijn leven en 
werken uit de boeken en monografieen 
bestudeeren? Niet door zijn buitenge
wone gemakkelijkheid en aantrekke
lijkheid van zijn omgang of van zijn 
aanleg, want wij hebben wel opge
merkt, d~t hij nogal hoekige en 
lastige eigenseihappen heeft gehad. 06k 
niet door de schoonheid zijner ge
schriften of de uitgebreidheid zijner 
kennis, die over het algemeen noch 
breed noch diep w~s. Maar hij was in 
onderscheiding van de meesten zijner 
tijdgenooten: een mensch, die geheel 
en al leefde voor God, wiens deniken, 
wenschen en trachten voLkomen op den 
wil van God en het heil der menschen 
gericht waren. 

Hij verachtte bijna de aantrekkelijke 
zijde van het Evangelie, hij had in 
ieder geval zeer wein.ig op met die 
omtrekkende bewegingen, die bij de 
moderne oorlogspractijk zoo gaarne in 
toepassing worden gebracht Hij hield 
van een aanvaL in het front : hij ging 
recht af op het geweten van den 
mensch. Zijn opdracht was om de 
menschen te roepen tot onmiddellijke 
bekeering, als het eenig middel om aan 
een eeuwige verdoemenis te ontkomen 
Hij hield zich weinig op met bewijzen 
voor de waarheid van het Evangelie, 
hij da.cht er niet aan het te verdedigen. 
Hij hield aan de mensohen de cischen 
.van het Evangelie voor als een uLti-
matuni Gods. · 

Booth staat met beide voeten stevig 
op den grond en zijn oog, al straalt het 
ook van hemelsch vuur, kent en door
scl-ir· Nt de ellende der menschen als 

ander. Maar hij is een slaaf van 
.:; Christus, Wien hij zich onvoor

waardelijk ten dienste heeft gesteld en 
Dien hij gediend heeft met de irouw 
van een hond. Uit dankbaarheid voor 
de orunetelijk-rijke, volkomen verlos
sing, die in Christus J ezus is, heeft hij 
zijn gansche leven en <lat van vrouw 
en kinderen erbij, vroolijk en van harte 
den Heere gewijd. Zulk een gestalte 
wekt in ons geslacht van kleine men
schen diepen eerbied, een groote be
wondering. 

En dan is er nog een oorzaak, 
waarom wij ons boven velen tot hem 
voelen aangetrokken. 

Hij houdt zoo vast aan de normatieve 
beteekenis van de Heilige Schri#. Dat 
is de grondslag, waarop William Booith 
zijn reuzenbouw heeft kunnen oprich
ten zonder <lat nij topzwaar werd en 
in elkaar stortte. God beware ih.et 
Leger bij de onvoorwaardelijke, blij
moedige, ruimhartige, desnoods on
theologische en ondogmatische, aan
duiding van den Bijbel als Gods heilig 
en onveranderlijk Woord en van Jezus 
Christus, den Zone Gods en des men
schen, den Koning van Israel en van 
het Go·dsrijk. Er is onder den hemel 
~een ande:i;-e naam tot zaligheid gege
ven dan de Zijne. 
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Een hu welijks-inzegening onder leiding DE KORTSTE PREEK. 
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van den Terr. Kommandant. 
De kortste preek, welke ik ooit hoorde, 

werd gepreekt door den kleinsten prediker, 
dien ik ooit zag ! Het was op een boot, die 
voer tusschi,!n Toronto en een dichtbij lig
gend eiland. De Kapiteins BOS en VAN ERVEN in den echt vereenigd. 

W oensdag 21 Mei was een blijde dag in 
het Meisjeshuis te Batavia. Kapiteine Bos, 
die ruim anderhalf jaar in ons Huis had 
gewerkt, zou dien dag in het huwelijk tre
den met Kapitein Van Erven. Reeds vroeg 
heerschte er een gezellige drukte. Nadat het 
Burgerlijk huwelijk was voltrokken, wachtte 
bij thuiskomst een groote schare officieren, 
meisjes en kinderen op hun komst. De 
Apostolische zegenbede werd het bruidspaar 
toegezongen, de kinderen hadden een aardig 
versje klaar en boden bloemen aan, waarna 
mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink onze makkers 
toesprak, welk woord werd gevolgd door 
een ,,dank U" van den bruidegom. 

De gezamenlijke maaltijd onder de leiding 
van den Terr. Kommandant, was een uur 
van gezellig samenzijn, waarbij ook verschil
lende toespraken werden gehouden en Kapi
teine Drevennan een geestig gedicht voor
droeg. 

Hoe God een z .. V.- A:anvrage -p~ging op het 
eiland Saparoea zegende. 

We zijn met ' ons vieren gegaan. Kapitein 
Corputty, S. M. Parinusea, Sergt. Suitella 
en KK. Joseph. Ofschoon de regens in vele 
plaatsen ons doel verhinderden, hebben wij 
toch overwinningen behaald. We konden 16 
plaatsen bezoeken. Ons doel was collecteeren, 
maar wij danken God, <lat wij de kans 
mochten aangrijpen en de Blijde Boodschap 
des Heils tegelijkertijd mochten verkondigen. 
In Nolloth, Itawaka, Oellath en Haria moch
ten wij samenkomsten organiseeren en een 
1250 menschen bereiken met het Evangelie. 
Een heilssoldaten-familie, die in Nolloth 
woont beloofde voortaan geregeld huissamen
komsten te houden. Ook hadden wij het 
voorrecht met enkele zieken en hulpbehoe
venden te bidden en van hart tot hart te 
spreken. Er is nog veel te doen in deze 
eilanden der Molukken. Moge de Heer Zijn 
stempel zetten op <lit werk ! 

J. A. C. 

OEFENEN WIJ ONS IN HET ZWIJGEN ! 

Zwijgen, hoe zwaar valt het ons, menschen 
vaak. Als wij onzen kinderen hun fouten en 
misslagen voorhouden, hoe zijn zij niet ge
neigd zich te verontschuldigen, hoe zwaar 
valt het hun niet, berisping en straf zwijgend 
te dragen ! 

Als onze God ons in de diepte leidt, hoe 
heet het dan: ,,Waarom moet juist ik zoo 
lijden, zoo strijden, zooveel zwaars aanvaar
den ?" Wie heeft dat nog niet ervaren ? 

Hoe moet het echter zijn? Leeren wij, zoo
als Job het onder zwaar lijden moest leeren, 
stil zijn en zwijgen, wanneer Gods wegen zoo 
geheel anders dan de onze zijn, of zooals wij 
die gewenscht en gedacht hadden ? 

,,In stilte en vertrouwen zal uw sterkte 
zijn.'' Dit is het woord, dat onder het tumult 
van den <lag ons voor oogen moet staan. 

De avond bracht de Huwelijks-inzegening 
onder de vlag. Het zangkoor zong het bruids
paar toe. Stampvol met belangstellenden was 
de zaal, waaronder velen, die de Kapiteine 
kenden van den S.K.-verkoop op de kantoren. 
,,De zegen des Heeren maakt rijk en Hij 
voegt er geen smart bij", was de tekst, die 
de Kolonel den jonggehuwden meegaf. De 
inzegening op zichzelf was plechtig en maakte 
diepen indruk. 

De eerste, die de jonggehuwden daarop 
mocht toespreken was mevrouw Lebbink, 
die pun goeden raad meegaf op den levens
weg en er op aandrong, dat zij met hun 
talenten zouden woekeren, opdat ook de 
zegen des Heeren rijkelijk hun deel zou 
zijn. Majoor Ramaker sprak over de beloften 
Gods ; Majoor Karrenbeld dankte de bruid 
voor haar arbeid in het Meisjeshuis en den 
zegen, dien zij verspreid had ; Kapitein Geus 
sloot den kring van gelukwenschenden, 
Adjudant Young las de telegrammen voor, 
die vele waren en getuigden van kameraad
schappelijk medeleven. 

De bruid werd zeer hartelijk begroet, toen 
zij opstond om te spreken. Dank aan den 
Heer, Die haar zoo wonderbaar geleid had, 
was de hoofdtoon van haar getuigenis. De 
bruidegom dankte in het bijzonder ook alien, 
die op dezen dag van hun belangstelling 
hadden blijk gegeven, terwijl hij zijn wensch 
te kennen gaf steeds te willen blijven in 
Gods tegenwoordigheid. Met een pi~tig 

woordje overhandigde de B.0. van het korps 
het jonge paar Gods Woord. Hierna werd 
door den Kommandant de bijeenkomst met 
dankgebed gesloten. God zegene onze mak
kers op hun verderen levensweg ! 

M. W. K. B. 

Vanaf het oogenblik, <lat de boot de kade 
had verlaten, had ik mij vermaakt met te 
luisteren naar een kleinen jongen, die met 
zijn hooge, heldere stemmetje de eene vraag 
na de andere deed, zoo vlug als zijn .tong 
zich maar bewegen wou. 

Een politie-agent nam naast den jongen 
plaats, die dadelijk zijn gezichtje naar hem 
toewendde en vroeg : ,,Bent U een politie
man ?" 

,,Ja zeker", antwoordde de man, terwijl hij 
zijn kleinen buunnan vriendelijk aankeek. 

,,Waarom bent U een politie-man ?"was de 
volgende vraag. De agent lachte en haalde 
een sleutel en een paar handboeien te voor
schijn en vertelde, dat hij deze gebruikte om 
ondeugende jongens vast te binden. 

,,Maar je zult mij niet meenemen", zei de 
· kleine kerel dapper, terwijl hij met groote 
oogen den gerechtsdienaar strak in het ge
zicht keek. 

,,N een, mijn jongen, jou zal ik niet mee
nemen, maar bij wie hoor je eigenlijk ?", 
vroeg de man. 

,,Ik: hoor bij Jezus", antwoordde het kind. 

De groote man kleurde hevig en zoo gauw 
hij kon ging hij stil heen en liet den kleinen 
jongen achter. 

Nooit zal ik den kleinen prediker vergeten 
noch zijn preek. Het waren slechts vier woor
den .: ,,Ik hoor bij Jezus". Kunt gij het zelfde 
naar waarheid zeggen ? 

GEDACHTE. 

Niemand weet zooveel slechts van ons als 
wij zelf, en toch denkt niemand zoo goed over 
ons als . wij zelf. 

FEEST IN HET BANDOENGSCHE KINDERHUIS 
Op Vrijdag 6 luni wapperden de vlaggen 

van ons Kinderhuis aan de Javastraat in 
Bandoeng. Alles in huis was reeds vroeg 
in de weer, trouwens reeds de geheele week 
was alles in gereedheid gebracht voor de 
ontvangst der gasten, want er werd hoog 
bezoek verwacht. Er was n .l. op initiatief 
van mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink en de 
directrice Majoor Wuite, een bazaar geor
ganiseerd, teneinde fondsen voor het tehuis 
bijeen te brengen. Velen hadden op loyale 
wijze mee geholpen om deze te doen slagen 
en de tafels boden dan ook een keurigen 
aanblik en er was inderdaad voor ,,elk wat 

doek, zooals het kiekje te zien geeft. De 
kinderen mochten thuis blijven voor het feest 
en waren op z'n ,,Paasch best". 

Mevrouw Lebbink opende de kleine plech
tigheid met het doen zingen van een lied, 
nadat de gasten gearriveerd waren en zette 
in enkele waardeerende woorden den arbeid 
in het tehuis verricht uiteen, tegelijk wijzend 
op het doel van den dag n.l. gelden bijeen 
te brengen voor vele noodige dingen. Hierop 
zongen de kinderen onder leiding van Adju
dante Van Li th keurig een speciaal voor 

deze gelegenheid vervaardigd lied, waarna 
.nevrouw Berenschot het 
woord nam. Zij bleek 
geheel op de hoogte van 
den toestand van het 
tehuis en beval den Ba
zaar wann bij de aan
wezige dames aan. 

Daarop begon de rond
gang door het tehuis. 
Majoor Wuite en haar 
officieren kregen menig 
pluimpje. Alles was dan 
ook keurig in orde. Na
tuurlijk gold het eerste 
bezoek de welgevtilde ta
fels en er werd flink ge
kocht. Ook de consump
tie-tafeltjes, tip-top in 

De versierde hal. orde gemaakt tijdens den 
Aankomst van Mevr. Berenschot. 

rondgang der dames, 
wils". Keurige handwerken, kunstvoorwer
pen, baby-kleeding lokten tot koopen. 

Mevrouw M. C. Berenschot-de Boer, echt
genoote van Z. Exe. den Legercommandant, 
zou de opening presideeren. Keurig was de 
hal versierd, met de foto van onze geliefde 
koningin gedrappeerd met oranje en vlagge-

mochten zich in druk bezoek verheugen, wat 
natuurlijk ook de bedoeling was. Des avonds 
was de voortzetting van het feest en terug
ziende op dezen <lag, waren allen en natuur
lijk vooral mevrouw Lebbink en Majoor 
Wuite, zeer tevreden over wat zij als vrucht 
op haar arbeid mochten oogsten. R. 

Wie landen er aan in de heme/sche Haven ? 
Die vergeving ontvingen 

En - vergiffenis gaven. 
Celestine Oliphant-Schoch. 

I 
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EEN van Jezus' leerlingen zeide: 
,,Leer ons bidden". En van wien 

:wuden wij beter kunnen leeren dan 
van J ezus? Hij deed ons de werkelijke 
beteekenis en den rijkdom van het 
gebed zien, toen Hij aan Zijn discipelen 
en door hen ook aan ons, het ,,Onze 
Vader" leerde. 

HET GEBED ONZES HEEREN 
,,Geef ons heden ons dage
Lijksch brood." 

Lukas 11 : 3. 

Bidden is in contact komen, is con
tact hebben met God. Met deze uit
spraak ,,contact hebben met God" 
worden heel wat verkeerde voorstel
lingen teniet gedaan. Want dan ver
valt de gedachte, als zou het gebed een 
soort tooverspreuk zijn. Bij waarachtig 
bidden is niet de mensch de machtige 
door zijn woord, door een formule of 
door zijn gebed, maar God is de Maah
tige, Hij alleen. 

Door Adjudant W. B. Muskee 

Bidden is persoonlijke gemeenschap 
met den levenden God. Bidden is de 
ziel uitstorten, de gedachten, de zorgen, 
maar ook de vreugden uitspreken voor 
den Almachtige. Dikwijls kunnen wij 
die gemeenschap, dien vertrouwelijken 
Qmgang tusschen Vader en kind, niet 
meer vinden, omdat die eenmaal ver
broken werd. Wij doen nog dagelijks 
ta1 van dingen, waardoor de gemeen
schap met den Vader verstoord wordt. 
Toch zoekt de mensch, bewust of on
bewust. Al de hanger naar genot, naar 
bezit, naar veiligheid, is een onbewust 
zoeken naar God. Alles in ons leven 
moet daartoe eerst stil worden voor 
God. Wij moeten vertrouwen hebben 
in J ezu Christ1s, als onzen Gids, als 
onze V oorspraak en onzen Bemid
celaar. Z66 vertrouwend biddend 
komen wij in contact met God. 

Jezus leerde Zijn discipelen en ook 
ons, tot God te komen en te zeggen : 
.,Onze Vader". Gevoelt gij ·de ont
roering, die door u heengaat, als gij het 
waagt tegen God ,,Vader" te zeggen? 
Het is net of we dan weer thuis 
komen, thuis bij Vader. Wij zijn dan 
niet langer alleen in deze wereld, wij 
zijn kinderen, kinderen Gods en Hij 
is onze Vader. Sommigen zeggen, dat 
bidden een vroom S-Oorl zelfzucht is. 
De een veroordeelt <lit en laat het 
daarom na, een antler vindt het gemak
kelijk en bidt daarom alleen, als hij in 
nood ver-keert, want clan is bidden een 
:rrachtige uitkomst. Maar beter ware 
het zulk bidden geheel en al achter
wege te laten. 

voedsel en kleeding. Er wordt getobt, 
geleden, gezucht en geklaagd. Er is 
groote angst voor ,,den dag van 
morgen". Ja, inderdaad, de zorg voor 
het bestaan en de toekomst is een der 
grootste problemen van den tijd. 

,,Zijt niet bezorgd voor uw Leven !" 
Wat bedoelt Jezus met dit woord? 

Zou het kunnen beteekenen, dat er 
ook voor onzen tijd een oplossing 
mogelijk is? Jezus wijst ons op de 
Yogelen des hemels : ,,Zij zaaien niet, 
ze maaien niet, ze verzamelen niet 
in schuren". Hij wijst op de le lien des 
velds : ,,Zij arbeiden niet, ze spinnen. 
niet", ze blijven stil aan haar plaats en 
toch wordt er voor hen gezorgd. Wie 
zorgt voor hen ? Wie onderhoudt hen ? 
God zorgt voor Zijn schepselen, voor 
de vogels, voor de bloemen. Nu theeft 
God ons echter een taak op deze aarde 
gegeven, Hij heeft ons tot Zijn mede
arbeiders gemaakt. Wij moeten bewust 
en ijverig mede-werken en van dien 
arbeid is in zekeren zin ook ons voedsel 
€.n onze kleeding afhankelijk. ,Wie niet 
werkt zal ook niet eten." Niet, dat wij 
het nu alleen moeten doen en alleen 
wel kunnen, integendeel dit is juist de 
grootste ellende van duizenden, die 
God niet kennen of niet willen ken
nen. GOD doet het, Hij draagt de ver
<;ntwoordelijkheid en wij mogen mede
helpen. Ons werken is noodzakelijk, 
maar alleen gaat het niet. ,,Zonder Mij 
kunt gij niets doen." 

Jezus leert ons geheel anders bid
den. Het zou mij niet verwonderen, 
indien velen die de voorgaande artike
len over het ,,Gebed onzes Heeren'' 
hebben gelezen, zouden zeggen: ,,Maar 
zoo heb ik nog nooit gebeden" en er 
aan toevoegen : ,,Ik heb mijn eigen 
moeilijkheden, mijn ei~en verdriet en . r 
eigen zorgen, waarvoor ik bid en daar
voor alleen." Maar .Jez-.is leert ons voor 
veel grootere, hoogere dingen te bidden 
en tegelijkertijd toch ook weer de een
':oudige, stoffelijke nooden in het gebed 
te noemen. 

In deze vierde bede, die wij t'hans 
willen overdenken, leert Hij ons te 
bidden "oor het dagelijksch brood. Het 
stoffelijke heeft een zeer groote plaats 
in veler leven. Velen leven om te eten 
en te drinken en voor dat alleen. 

Als wij bidden: ,,Geef ons heden ons 
dagelijksch brood", sluit dit de erken
ning in zich, dat ,,het brood" een gave 
Gods is. V elen zeggen. ,,Ik verdien het 
met mijn eigen hand en", do ch de 
Christen erkent, dat het Gods gave is ; 
hij gevoelt zich afhankelijk van den 
hemelschen Vader voor alle dingen. 

Als wij bidden: ,,Geef ons heden ons 
dagelijksah brood", dan is dat een 
vraag naar iets, neen, naar alles wat 
we noodig hebben en dagelijksch is het 
een bede om voldoende te mogen onc
vangen. Gods Woord zegt: ,,Uw he
melsche Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft". Gelooft u dat, lezer ?. 
Is u innerlijk van deze waarheid 
doordrongen ? Gelooft ge werkelijk, 
<lat God als onze Vader, voor ons als 
Zijn kinderen in alle uit- en inwendige 
nooden voorziet en het ons aan niets 
zal laten ontbreken? ,,Weest niet be
zorgd over uw leven, wat gij eten zult 
of drinken." (Matth. 6: 25 Nw. vert.) 

In onze dagen is er bij duizenden 
een groote angst voor het bestaan, voor 
het stoffelijke, voor de inkomsten, voor 

Winston Churchill 
Uit Begbie's levensbescbrijving van Wil

liam Booth, den stichter van het Leger des 
Hells, citeerde ,,De Zaaier" onlangs het ver
haal van de ontmoeting tusscben William 
Booth en Winston Churchill. Het gesprek 
vond plaats, toen de generaal reeds boven de 
80 was. 

Wij laten het bier volgen : 
,,Ik: ging naar White Hall om met den mi

nister van Binnenlandsche Zaken den beer 
Winston Churchill, een onderhoud te hebben • 
in verband met een plan, door ons voorge
steld, om in samenwerking met de regeering 
onder rnisdadigers in de gevangenissen te 
werken. 

Ik: verwachtte den heer Churchill alleen te 
vinden ...... Maar ik trof er ook de heeren 
Masterman, den onder-secretaris, en Sir E. 
Troupe, den secretaris-generaal van het rni
nisterie van Binnenlandsche Zaken aan. 

Het onderhoud duurde vijf kwartier en had, 
te oordeelen naar de belangstelling door den 
heer Churchill en de andere heeren geopen
baard, naar rnijn meening nog wel eens zoo 
lang kunnen duren. 

Allen hadden niet openhartiger en toe
schietelijker kunnen zijn clan zij waren. 

,,Geef ons · heden ons dageLijksch 
brood." 

Waarom zoeken wij altijd meer clan 
we noodig hebben? Omdat zoovele 
menschen zoo weinig ware vreugde 
hebben in dit leven, zoo weinig op
reohte blijdschap in het hart. Zij pro
beeren dan daarvoor in genot een ze
l~ere vergoeding te vinden. Hun vreug
de wordt dan eten en drinken. Weer 
anderen zoeken een zekere veilige 
borgstelling voor de toekomst en 
rneken daarom meer dan ze noodig 
hebben. 

De Christen echter vindt zijn groot
ste veiligheid en rust voor de toekomst, 
zijn grootste vreugde in God den 
Vader. Daarom heeft datwoord ,,Weest 
in geen ding bezorgd" zulk een won
deren klank voor hen. Het wil voor 
hen niet zeggen : ,,Doet niets, wacht 
maar lijdelijk af'', doch juist het tegen
deel : ,,Doet wat ge kunt, arbeiidt, 
strijdt, weest getrouw in 't kleine en 
in het groote, doch......... weest niet 
bezorgd, uw hemelsche Vader waakt 
en zorgt. 

en 

Leid ons trouwe God en Vader, 

Op onze aardsche pelgrimsreis ! 

Wij zijn zwak, maar Gij zijt 
[machtig; 

Dat Uw licht den weg ons wijz ! 
Brood des hemels, 

Voed ons op de le-:ensreis ! 

De Kapiteins Poot-Riemersma, 
die de vorige maand door den 
Chef-Secretaris in den echt 
werden verbonden. De vier 
kleuters, die zich zeer gewichtig 
gevaelden en mee op de kiek 
mochten, zijn kinderen van het 
Tehuis in Oengaran, waar de 
Kapiteine de laatste jaren werk
za:am was en l>eidster was van 

~ Welpen. 

William Booth 
Ik: sprak over de beginselen, de methoden 

en het succes van ons werk onder deze klas
sen in algemeene termen. Allen betuigden 
met uitzondering van eenige kleinigheden 
hunne instelnming met alles waarvoor ik 
pleitte. 

Dat was bevredigend, maar wat nog ~eer 
bevredigend was, was het verkrijgen van de 
afdoende belofte, of wat daarmede gelijk 
stond, voor de volgende werkmethoden van 
het Leger in de gevangenissen. 

1. De vergunning om ten minste een:inaal 
in het jaar een reeks godsdienstige samen
komsten in iedere gevangenis in het land te 
houden. 

2. Verlof om elk kwartaal een muzikale 
godsdienstige bijeenkomst in elke gevangenis 
te hebben. 

3. Om een afzonderltjke btjeenkomst elke 
week met gevangenen te mogen houden, die 
zich onder de leiding van het Leger des Hells 
gesteld hadden. 

Dit was alles wat vaag, maar de heer 
Churchill stelde voor, dat hij rnij zou schrij
ven, Eerst had hij voorgeslagen, dat ik hem 
over het resultaat van ons onderpoud zou 
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GRONDVEST UW HUIS OP DEN BIJBEL. 

VOOR DEN GEZINSBOND 

Door mevrouw Brigadier A. Hiorth. 
Eerste week. ,,De zachtmoedigen daarentegen 

zullen de aarde erfe.lijk bezitten en zich 
verlustigen over grooten vrede." 

Psalm 37 : 11. 

Dit zijn geen ijdele woorden. Gods beloften 
zijn onwankelbaar. Wij zijn zoo geneigd 
alleen rekening te houden met macht en 
uiterlijk vertoon en vergeten dikwijls, dat 
Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. 
,,Mijn koninkrijk is niet van deze wereld", 
zeide J ezus. Er is groote genade voor noodig 
om ons eigen IK weg te cijferen en vol 
ootmoed te erkennen, dat wij in onszelf 
,,onnut" zijn. Doch - ,,Zalig zijn de zacbt
moedigen, want zij zullen het aardrijk 
beerven." 

Voor mijn toekomst zal Hij zorgen, 
'k Blijf vertrouwen - rustig, stll. 

Anders wil ik niets begeeren 
Dan te blijven in Zijn wll. 

Tweede week. ,,Off ert Gode dank en betaalt 
den Allerhoogste uwe geloften." 

Psalm 50 : 14. 

Schuld is een martelende kwelling en een 
verstandige huisvrouw tracht schuld te ver
mijden. Maar wat omtrent onze beloften aan 
God en onze medemenschen ? Helaas, worden 
ze licht over het hoofd gezien en maar al 
te dikwijls vergeten we, dat deze beloften 
als een schuld opgeteekend zijn bij Gcd. Velen 
hunkeren naar geluk, dat ze ten koste van 
alles tracbten te bereiken. Niets wordt ont
zien kinderen, gezin, alles wordt er soms 
voor opgeofferd. Waar geluk begint pas bij 
het nakomen van onze verplichtingen, ook 
wanneer die ons strijd, tranen en offers 
kosten. 

Derde week. ,,En lk zal in het midden der 
kinderen Israels won.en en lk zal Mijn 
volk Israel niet verlaten." 

1 Koningen 6 : 13. 

Indien wij Gods wetten en voorschriften 
houden, wil God ternidden van Zijn volk 
wonen. Heerlijke gedachte ! God is geen 
Vreemdeling meer voor ons, maar een trouwe 
Vriend, Die belang stelt in ons welzijn. De 
dagelijksche plichten en beslommeringen wil 
Hij met ons deelen. Hij wll ons bijstaan in 
tijden van beproeving en ziekte. Is Hij uw 
beste Vriend reeds gewdrden? Dan kunt ge 
met wijlen Nellie van Kol instemmen: ,,Er 
is feest in mijn ziel, want de Helland kwam 
in met al Zijn liefde en luister". 

Vierde week. "Welgelukkig zijt gijlieden, die 
aan alle wateren zaait ; gij die den voet 
des osses en des ezels derwaarts hen.en 
zendt." J esaja 32 : 20. 

Blijdschap en vreugde is ons deel naar 
de mate van onze toewijding. Bewust of 
onbewust zijn wij zaaiers, ofschoon we, 
helaas, niet altijd bet goede zaad uitstrooien. 
Bedenk, dat het !even kort is en eenmaal 
komt de tijd voor maaien. Zijn de kansen 
aangegrepen en onze dagen nuttig besteed ? 
Of moeten wij met leege handen voor God 
verschijnen ? Bedenk, voor Gods troon wordt 
geen verontschuldiging aangenomen voor 
zelfzucht of nalatigheid. 

schrijven, maar daar· ik het beter achtte, dat 
hij mij schreef, bleef het hierbij. 

Wij namen op de meest vriendelijke wijze 
afscheid. De heer Churchill zeide glimlachend: 
,,Ben ik bekeerd ?" Wij hadden v~el over be
keering volgens ons standpunt gesproken. 
,,Neen", zeide ik . ,,Ik: vrees, dat gij niet be
keerd zijt, maar ik geloof, dat gij overtuigd 
zijt." 

Hij zeide nu iets over mijn zien van wat 
er in hem omging. Ik: antwoordde daarop : 
,,Wat mij het meeste bezighoudt is niet, wat 
op hct oogenblik in U omgaat, maar (wat) ik. 
voor mogelijkheden in de toekomst zie." 

Het was een der belangrijkste gesprekken 
van mijn leven ; het kan blijken bet belang
rijkste geweest te zijn." 



,,Overal ter wereld heerscht thahs 
~fbraak en vindt verwoesting plaats. 
Vermaarde gebouwen worden tot 
rui:nes, groote steden worden zwaar 
get isterd, doch hier op Poeloe si 
Tjanang vindt juist opbouw plaats, 
dank zij het geld, dat de Oostkust des
tijds voor het mooie doel bijeen
bracht" - aldus beschrijft de verslag
gever de gebeurtenis, die op 15 Mei op 
cnze lepra-kolonie plaats had. Dat zulk 
een gebeuren tot vreugde stemt in tij
den als die wij thans beleven, is be
grijpelijk. Bij al het leed, dat over de 
wereld gaat is hier op dit afgelegen 
plaatsje vreugde, zij het dan dat deze 
genoten word{ door hen, die ziek naar 
het lichaam zijn, dooh daarom deste
meer hun geluk waardeeren in de 
nieuwe behuizing hun geschonken. 

Zooals wij reeds in vorige nummers 
van dit blad meldden, bestaat de le
prakolonie op Poeloe si Tjanang reeds 
meer clan 27 jaar. Vele Chineezen 
'ooral worden hier verpleegd. Het was 
ook de Majoor der Chineezen, Tjong 
A Fie, die bij de oprichting ervan 
destijds vele gelden bijeenbracht en uit 
eigen fondsen bijdroeg om het werk 
hier te beginnen. De gedachte is door 
onzen leider geopperd de volgende 
r..ieuwe zaal den naam van wijlen dezen 
Legervriend te geven ter gedachtenis 
van wat hij deed voor zijn zieke land
genooten. 

De gelden voor deze vernieuwing der 
patienten-zalen zijn door verschillende 
V ereenigingen ter 006tkust bijeenge
bracht bij gelegenheid van het 25-jar.i.g 
jubileum, een waardige geste, die zeer 
&ewaardeerd wordt. 

De officieele openingsplechtigheid 
geschiedde ditmaal door mevrouw 

S T R IJ D K R E E T 

GEEN VERWOESTING -
MAAR OPBOUW. 

De vierde nieuwe patientenzaal geopend op de Leprakolonie te Poeloe 
si Tjanang. door mevrouw N. V. Bruggeman-Biegman. 

Bruggeman-Biegman, echtgenoote van 
den resident, wier foto wij hierbij af
beelden. Voorts waren o.m. aanwezig 
de ass. resident van Deli en Serdang, 
de heer 0. Treffers; de Tengkoe Mah
kotta van Deli ; de heer van Gelder en 
c:le Residentsarts, dr. Fernandus. Kolo
nel Beekhuis was eveneens voor de al
gemeene leiding ter plaatse, van dit 
bezoek ge bruik makend vele zaken teT 
Oostkust af te handelen en de Leger
posten te bezoeken. 

Nadat de patienten een lied hadden 
gezongen en Kapitein Woearlela in ge
bed was voorgegaan, heette Kolonel 
Beekhuis allen welkom en memoreer
de hoe deze zaal door de patienten zelf 
gebouwd werd. Tevens legde hij den 
nadruk op het feit, dat waar zooveel 
ter wereld wordt verwoest hier moc'ht 
worden opgebouwd in eenvoud en rust. 
Bijzondere dank werd gebracht aan 
mevrouw Bruggeman V'Oor hare wel
willendheid deze zaal te openen. Deze 
plechtigheid had plaats nadat het zang
koor der patienten nogmaals gezongen 
had. In enkele warme, sympathieke 
woorden betuigde spreekster haar 
yreugde om dit nieuwe gebouw te mo
gen openen. Terugkomend op wat de 
patienten zoojuist hadden gezongen : 
,,Al wat gedaan werd uit liefde voor 
Jezus, dat 'houdt zijn waarde en zal 
blijven bestaan", wees zij erop, <lat ook 
deze bouw eeuwigheidsvrucht zou dra-

Mevr. Bruggeman-Biegman. 

gen, daar het arbe:Ld der liefde was, die 
hem tot stand bracht. 

Na de opening werd onder voorlich
ting van Brigadier Meijer, den beheer
der der Kolonie, een rondgang ge
maakt. N og zijn er fondsen voor een 
nieuwe ~aal. Drie zalen kunm~n dus nog 
niet vernieuwd worden en wachten op 
vriendelijke gevers en geefsters. Ook 
moet er noodig een nieuwe en betere 
watervoorziening komen, doch ...... dat 
staat nog op de verlanglijst. 

Met dank aan God voor Zijn zegen 
tot nu toe, werd deze plechtigheid 
beeindigd en gaat het met moed en 
vertrou wen voorwaarts. 

BARMHARTIGHEID. 

De vierde nieuwe zaal. 

Er wordt een oude Oostersche legende ver
teld, die 1 uidt als volgt. ,,Abraham zat op 
zekeren dag voor zijn tent, toen een vreem
deling hem om gastvrijheid verzocht. Abra
ham noodigde hem binnen en maakte hem 
een maaltijd gereed. De vreemdeling zette 
zich neer en wilde aanvangen met eten. 
,,Moet gij den God van hemel en aarde niet 
eerst danken voor het voedsel u geschon
ken ?" vroeg Abraham aan zijn gast. ,,Th: ken 
uw God niet", antwoordde de man, ,,zie, dit 
is mijn god" en hij haalde een kleinen afgod 
te voorschijn. 

Vijftig jaren maatschappelijk werk van bet 
Leger des Heils over de geheele wereld. 

Het beroemde ,,Mansion House" in Londen 
met zijn I¥>litie in oorlogsuitrusting, zijn ,,lit
teekenen des tijds" en zijn uitzicht op een 
stad, geteisterd door een lucht-oorlog, heeft 
op 26 Februari j.1. een uitgezocht gezelschap 
binnen zijn gastvrije muren ontvangen. 

Op dien dag werd n.l. de herdenking ge
vierd van het begin van het Maatschappelijk 
Werk onzer Organisatie, door William Booth 
50 jaar geleden begonnen onder den naam 
van het .. Darkest England Scheme", neer
gelegd in zijn boek : ,Jn Engeland's donkerste 
wildernissen en den weg ter ontkoming". 

De Lord Mayor was de gastheer van het 
,,Mansion House"'. Verder waren er vertegen
woordigers, gezanten, ministers van vele 
landen. behalve nog de meest vooraanstaande 
personen van Louden. Nederland werd ver
tegenwoordigd door Jonkheer A. P. C. van 
Karnebeek. 

Sprekend over de geweldige uitbreiding 
van het Maatschappelijk Werk van het Leger 
des Heils in den loop der jaren, memoreerde 
de Lord Mayor in het bijzonder den medi
schen arbeid in de verschillende deelen der 
wereld verricht en noemde daarbij ook ver
schillende zendingslanden. .,Maar" voegde de 
spreker hier aan _tee, ,,er zijn ziekten der 
ziel, welke een meer kundige behandeling 
noodig hebben, dan de ziekten van het 
lichaam en ik hoop, dat wat wij zullen ver
nemen van Generaal Carpenter, zal aan
tocnen, dat deze groote organisatie trouw 
gebleven is aan zijn origineele doel : de zielen 
der menschen te zoeken". 

Generaal Carpenter voerde daarna zijn 
gehoor terug naar de mocilijkheden en 
tegenkanting, waaronder William Booth zijn 
Maatschappelijk Werk begon en dan verder 

langs den weg der vooruitgang, <lien bet 
geghan was. 

Ook onthulde de Generaal iets van de 
plannen, die hij koesterde voor de toekomst 
,,als uit de tegenwoordige ellende, verwoes
ting en smart, een betere, gelukkiger wereld 
geboren zal zijn geworden". Een van zijn 
idealen is, om elk centrum van de meest 
bevolkte groote steden over de geheele we
reld, in alle landen waar het Leger werkt, 
een ,,City of Refuge" te hebben, gelijk reeds 
bestaat in Parijs, waar onder een dak voor 
alle ongelukkigen hulp en toevlucht is. 
,,Indien wij hiervoor een £ 1.000.000 hadden", 
zeide de Generaal, ,.zouden wij in minstens 
20 centra dit plan kunnen verwezenlijken en 
ik zou dan wel kans zien van autoriteiten 
en vrienden de noodige gelden bijeen te 
krijgen, om deze inrichtingen in stand te 
houden. J;:>och - dit is nog een toekomst
droom. Anderen, die over 50 jaar aan deze 
plaats zullen staan, zullen de verwezenlij
king daar wellicht van zien." 

Nog verschillende andere sprekers voerden 
het woord, w.o. ook Commissioner Lamb, die 
veel voor den emigratie-arbeid van het Leger 
gedaan heeft. Gezien het feit, dat de meeste 
der aanwezige autoriteiten zeer dringende 
bezigheden hebben, droeg het samenzijn een 
beknopt karakter, <loch was niettemin zeer 
sympathiek en vruchtdragend. Mevrouw Ge
neraal Carpenter opende met gebed, terwijl 
de Aartsbisschop van Londen tot slot de 
aanwezigen verzocht staande zich opnieuw 
toe te wijden aan de taak hun opgelegd op 
den huidigen <lag, opdat zij allen mede
arbeiders Gods zouden zijn. 

Natuurlijk waren ook vele Leger-officie
ren bij deze Herdenking tegenwoordig. 

Abraham was verontwaardigd en voegde 
den man toe : ,,Th: wil niet in dezelfde tent 
verkeeren met iemand, die de afgoden aan
bidt". En hij dwong hem te vertrekken. 

Gedurende den nacht verscheen God aan 
Abraham en zeide : ,,Abraham, waar is de 
vreemdeling, dien ik tot U gezonden heb ?" 
,,Eeuwige", antwoordde Abraham, ,,hij wilde 
U niet aanbidden en ik heb hem daarom weg
gezonden." Gods antwoord luidde : ,,Abra
ham, zie, 70 jaar heh ik dezen man verdragen, 
en gij kunt hem nog niet een nacht ver
dragen ?" Abraham stond op en ging den 
vreemdeling zoeken en bracht hem terug in 
zijn tent. ,,Het is mijn God, Die mij gezegd 
heeft u te zoeken", voegde hij hem toe. Toen 
antwoordde de vreemdeling : ,,Uw God is 
beter dan de mijne, want de mijne heeft 
gezegd : ,,Verbrand zijn tent en vermoord den 
man". Vertel mij over uw God, want Hem 
wil ik dienen". 

,,Wie ooren heeft om te hooren, die hoore." 

Het 
Gebouw in 
Ojember. Bij 
den ingang 
Adjudant en 
mevrouw 
Gladpootjes 
en Adjudante 
Smid. 

JULI 1941 

WAARTOE STORM NOODIG IS. 

Gebleken is, dat door de stormen 
Een boom zijn wortels dieper slaat, 
Zoodat, al kost het hem wat blaad'ren, 
De stam daardoor weer vaster staat. 

Laat alzoo1 door de levensstormen, 
De boom van mijn geloof, o Heer ! 
Zijn wortels dieper in U drijven 
En vruchten dragen U ter eer. 

P. C. B. 

OPENING VAN EEN LEGER DES HEILS
KORPS TE DJEMBER. 

REEDS langen tijd geleden was de vraag 
gekomen tot den Territoriaal Komman

dant om ook in Djember met het Legerwerk 
te beginnen, doch eerst nu was de weg 
open om een officier vrij te maken voor 
deze plaats. Adjudante Smid werd begin Mei 
aangesteld om den arbeid aldaar te beginnen 
en de correspondent van het Soerabaiaasch 
Handelsblad schrijft hierover o.m. het vol
gende. ,,Reeds eenigen tijd heeft men in 
Djember's straten en cmgeving een aldaar 
tot nu toe ongewone verschijning kunnen 
opmerken, een zuster van het Leger des 
Heils, in haar eenvoudige witte uniform, 
de practische roodbestrikte stroohoed als 
hoofddeksel, zich spoedend per fiets door het 
terrein, dat zij voorloopig nog moest verken
nen, voordat zij haar eigenlijken arbeid zou 
gaan aanvangen." 

Dit voorbereidend werk is dan nu beein
dig<l en op 23 Mei werd het korps te Djember 
officieel geopend. Dat er veel belangstelling 
bestaat voor het Leger te Djember, werd 
wel bewezen door de mooie schare, die 
cpgekomen was, om getuige te zijn van deze 
opening. Onder de belangstellenden werden 
opgemerkt o.a. de ass.-resident van Djember; 
de controleurs B.B. ; dr. Soedomo van het 
inheemsch ziekenhuis ; inspecteur Lantingh 
van de stadspolitie en een deputatie van den 
kerkeraad der Prot. gemeente. Van den pas
toor der R. K. gemeenschap was een schrif
telijke gelukwensch binnengekomen. 

Het geheel stond onder leiding van den 
D.O. Adjudant Gladpootjes, die alien welkom 
heette en het samenzijn opende met het 
lied : ,,Grijp toch de kansen door God u 
gegeven''. 

De assistent-resident van Djember sprak 
daarop enkele vriendelijke woorden van 
waardeering en droeg de zorg over de 
Djembersche armenzorg over aan het Leger 
des Heils. Hierop zette Adjudant Gladpcotjes 
doel en verlangen van de Leger-officieren 
uiteen om geestelijken en maatschappelijken 
nood te lenigen. In antwcord op zijn oproep 
om samenwerking antwoordde de heer Lo
gers, vice-voorzitter v. d. Protestantschen 
kerkeraad, dat het Leger des Heils op alge
heele medewerking rekenen kon. 

Natuurlijk kreeg Adjudante Smid een 
gelegenheid om ie spreken en zij uitte haar 
groote verlangen een zE.gen te willen zijn 
in Djember. Majoor Roed, de beheerder 
van de Bedelaars-kolonie te Kasijan, droeg 
tenslotte de Adjudante en haar arbeid te 
Djember aan God op in ernstig gebed. 

Na afloop werden enkele films vertoond 
van den Legerarbeid, die met groote belang
stelling gevolgd werden. 

Door den Districts-officier werd eveneens 
een samenkomst geleid voor de Maleisch 
sprekenden, terwijl mevrouw Gladpootjes met 
den pas opgerichten Gezinsbond, die reeds 
25 leden telt, een samenzijn had. 

God zegene ons werk in Djember en doe 
het groeien en bloeien tot Zijn eer en tot 
heil der ingezetenen van Djember ! 

Opmerkster. 
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M ELDDEN wij in het vorig nummer van 
onze Strijdkreet de Bevordering tot 

Heerlijkheid van Commissioner Oliphant, 
ditmaal moeten wij aan onze lezers bet 
bericht doorgeven, dat ook mevrouw Oliphant 
heenging. Dit bericht bereikte ons via een 
onzer Zwitsersche officieren, die bet ontving 
van haar vader. Wij gelooven bet dus als 
volkomen tetrouwbaar te kunnen doorgeven. 

* * * 
De naam van Celestine Oliphant-Schoch 

is bij velen ook hier in Ned.-Indie een goede 
bekende en dit wel het meest door haar 
liederen en gedichten. In verscbillende liede
renbundels, op kalenders, in jeugdbladen 
treft men haar mooie veelzeggende liederen 
aan en honderden zijn gezegend geworden 
bij bet zingen er van. Denk b.v. eens aan 
bet ,,Grijp toch de kansen door God u ge
geven", en ,,Een leven slechts, een leven 
bier beneden". De gansche wereld over zijn 
deze meegedragen door mannen en vrouwen 
wier hart gegrepen werd bij het zingen ervan 
en die hun !even aan God wijdden, om er 
bet beste van te maken. Als zendeling gingen 
velen hunner uit en temidden van ontmoe
diging en teleurstelling, hebben de woorden : 
,.Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, 
dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan'', 
bun kracht gegeven omhoog te blikken en 
te volharden. Nu haar stem bier op aarde 
zwijgt en haar pen rust zal in dezen liede
renschat deze begaafde vrouw blijven voort
leven en zeker nog duizenden tot zegening 
zijn. 

In 1933 werd in Nederland een boek uit
gegeven .Het Beste voor het Hoogste' door 
haar zelf geschreven. Het bevat haar ,.Le
vensherinneringen" en bet is ons een behoefte 
iets bieruit aan onze lezers dcor te geven 
opdat velen ook hierdoor gezegend zullen 
worden. In dit nummer geven wij enkele 
beelden uit haar jeugd en in de volgende 
nwruners hopen wij dan iets te vertellen 
uit haar meisjesjaren en gezegende loopbaan 
als Heilsofficier. - Wij laten haar in <lit 
boek ,,Het beste voor het hcogste" zelf aan 
het woord. 

,,Onze lieve ouders hcbben hun groote 
kinderschaar opgevoed met een beslist doel 
voor oogen. Wat dit doel was? Ons, kinde
ren. tot bruik~are menschen te vormen en 
op te leiden voor den dienst van God en 
<lien der menschheid. Daarvoor hebben zij 
tijd, kracht, moeite noch geld gespaard. Zij 
trokken bierbij een zuivere lijn en gingen 
recht op het doe! af. Wij waren den Heer 
gewijd van, ja, van v66r onze geboorte af. 
Dat was een heilige zaak, wij begrepen dit 
al gauw. Wij woonden in een van de deftigste 
provinciesteden van Nederland. Ons huis 
was heel groot en ouderwetsch. 't Had, zei 
men, behoord aan de ,,De Witten" ; waar
schijnlijk aan Jacob de Witt, den vader van 
Jan en Cornelis; deze Jacob was burge
meester der stad en stierf in 1625. 't Was 
net een huis voor vader, moeder, twee 
grootmama's, elf kinderen (vier stierven) en 
veel dienstpersoneel. 

Mijn herinneringen aan welomlijnde dingen 
gaat niet verder terug, dan toen ik vier 
jaar was, en een dier herinneringen toont 
mij de huiselijke godsdienstoefening, waarbij 
ik heel stil moest zitten, wat zoo'n levendig 
kind, als ik was, lang niet gemakkelijk vie!. 
Wat zich echter onuitwischbaar in mijn hoofd 
en hart heeft vastgelegd- als vrucht dezer 
godsdienstoefeningen was wel <lit : dat wij 
moeten luisteren naar wat God ons te zeg
gen heeft ; en doordrongen werd ik van 
den eisch, dat wij eerbied moeten hebben 
voor Zijn W oord, we Ike wetenschap de groot
ste zegen van mijn leven geworden is. 

Onze opvoeding in het ouderlijk huis was 
een uitnemende voorbereiding voor onze 

S T R IJ D K R E E T 

HET BESTE VOOR HET HOOGSTE 
Beknopte levensschets van 

mevrouw Commissioner Celestine Oliphant-Schoch (R) 

Leger des Heils-loopbaan. Op militaire, ja, 
vaak Spartaansche wijze doorgevoerd waren 
orde, stiptheid, systeem, tucht, eenvoud en 
gehoorzaamheid aan de orde van den dag. 
Mijn vader, die zijn ontslag genomen had 
als officier in het staande leger, wijdde zich 
geheel aan de opvoeding zijner kinderen. 
Vader commandeerde en drilde ons als een 
klein regiment. Ons voedsel was Spartaansch 
eenvoudig. Koffie en thee gebruikten we 
nooit. Lekkers of snoeperijen waren ,,bederf 
voor de tanden" ; zoo werden sterke tanden 
ons aller deel. 

's Avonds, eer de ouders ter ruste gingen, 
maakten zij een rondgang langs al de bedjes 
van hun slapende kinderen. Mama voorop, 
met een door haar lieve hand beschut kaars
licht. Papa stopte dan allen nog eens warm
pjes in en legde zijn hand zegenend op ons 
hoofd. Ach, hoe vaak heb ik met ontroering 
daaraan gedaoht, toen wij l:ater, in alle 
werelddeelen verspreid, voor God en 't Leger 
de vaan hoog bielden ! 

Drie punten waren er, waarop in ons 
ouderlijk huis zeer sterk werd gelet: ,,Waar
heid spreken", ,,zich verootmoedigen", en 
,,vergeving vragen". Als wij ondeugend waren 

Een Ieven 
slechts. 

Een !even slechts, een !even hier beneden, 
Een !even slechts I En dat gaat ras voorbij I 

Een !even slechts me al zijn schoone kansen, 
Een !even slechts ! dat leven, Heer, vraagt Gij. 

Gij vraagt mijn hart, de gaven, mij gegeven, 
Gij vraagt mijn stem, mijn goed, mijn tijd en 

[kracht, 
Gij, dierb're Heer, Die voor mij gaaft Uw !even, 

Mijn al, dat is 't, wat Gij als dank verwacht. 
Een !even slechts en dat zal ras vergaan, 

Slechts wat voor God is gedaan, blijft 
[bestaan. 

Een !even slechts I 0, waarom staat gij ledig ? 
Hoort gij het niet ? De Meester roept ook u I 

Duizenden kennen niet Zijn zondaarsliefde, 
Duizenden roepen om uw hulp juist nu I 

Haast u aan 't werk I De tijd, de tijd vliegt 
[henen ; 

Straks is uw kracht, uw beste kracht vergaan ; 
En gij, o ziel, met uw verkwiste !even, 

Zult voor Gods troon met leege handen staan. 
Een !even slechts, en dat zal ras vergaan, 

Slechts wat yoor God is gedaan, bli]ft bestaan. 

Een !even slechts I Heer, 'k leg het aan Uw 
[voeten, 

Gij neemt het aan, vervult mijn hart met 
[moed; 

'k Wil nu voortaan de arme zondaars zoeken, 
En hun vertellen van Uw kostbaar bloed. 

.Niets zij te veel, als 't zondaars slechts kan 
[redden, 

Niets, niets te zwaar, als 't zondaars leidt naar 
['t kruis ; 

Uw glimlach, Heer, zal alle smart verzoeten, 
En eens Uw welkom in het Vaderhuis I 

Een !even slechts, en dat zal ras vergaan, 
Slechts wat voor God is gedaan, blijft bestaan. 

geweest, maar de waarheid zeiden, volgde 
er geen straf ; slechts een milde terecht
wijziging. Maar, o wee, als je loog ! Dan 
kreeg je er van langs, en niet malsch ook. 

Onze lieve moeder was een zeer krachtige 
figuur in het ouderlijk huis. ,,Vreeselijk waar" 
kon zij zijn, zooals wij, kinderen, bet soms 
uitdrukten. Als · zij het noodig achtte, om 
je eens, in geestelijken zin flink onder han
den te nemen, dan kwam je op de ontleed
tafel terecht en er bleef weinig over van je 
eigengerechtigheid. ,,Zie je, lieve kind" zei 
ze soms, ,,toen ik jong was, had ik 66k moeite 
met die eigenschap van je ; ik heh er veel 
door moeten lijden in 't !even. Daarvoor 
zou ik ie zoo zielsgraag bewaren." Dan 
knielden we neer en Mama bad om over
winning voor ons. Zij noemde de dingen bij 
hun naam. Het waren de steenen voor onzen 
karakterbouw. 

'k Herinner me een voorval met vader. 
't W erkte beter dan honderd preeken. Aan 
den middagdisch, met al de ,,olijfplanten'', 
Mama en de gouvernante er om been, ter
wijl de oude huisknecht Franke tafel dient, 
staat mijn vader op en zegt ontroerd : ,,Ik 
ben vanmorgen driftig. geweest ; dat hoort 
niet bij een Christen en ik vraag u allen 
cm vergeving". 't Effect was zichtbaar en 
voelbaar. 

,, V ergeven" dat verstonden onze ouders, 
en ,,vergeten" ook. Als meisje van een jaar 
of twaalf mocht ik de stof afnemen in de 

van wijlen mevr. 
Oliphant-Schoch. 

Hij doorliep het museum, 
D' eenvoudige man, 

heiligen. 

Van 't land naar de hoofdstad gekomen; 
't Schilderijen-museum -
Maar nag was er niets, 

Dat hem daar had ingenomen. 

Dan, eensklap·s, bemerkt hij 
Een stil paviljoen, 

Waar 'n heerlijk groot doek is gespannen 
Van Jezus aan 't kruis; 
Daar stond hij nu voor, 

Geheel door den aanblik bevangen I 

Zijn liefde ging uit 
Tot zijn dierbaren Heer, 

Die heeling hem bracht door Zijn wonden ; 
De handen te zaam 
Zag hij op naar dat beeld; 

Met oogen, waar tranen in stonden. 

,.Gezegende Heiland, 
Wat heb ik U lief I" 

Zoo spreekt hij vrijuit en vergetend 
Waar hij is, wat hij doet; 
,,Wat heb ik U lief -

Wat voor mij toch Uw sterven beteekent I" 

,,lk ook heb Hem lief I" 
Zegt een Heer, die dat hoort, 

En reikt hem de hand, vol ontroering. 
,,Oak ik I" spreekt de tweede, 
En een derde : .,lk ook I" 

,,En ik oak I" roept een vierde in vervoering. 

Bij den voet van het kruis 
Stand dat groepje daar saam 

Als vreemden, in God toch verbonden ; 
Zij kwamen van Oest 
En van Noord en van Zuid, 

En hadden elkaar daar gevonden I 

Wij hebben Hem lief, 
En die liefde verbindt, 

Hoe verschillend oak .,inzicht en wegen"; 
Wij hebben Hem lief -
Ja I Daarin is 't geheim : 

,,De gemeenschap der heil' gen" gelegen. 
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,,zaal", een grooten salon, waar Grootvader de 
militaire en familiediners placht te geven en 
waar mijn vader bidstonden en bijbellezingen 
hield voor een kring van eenvoudige Chris
tenen. Vier en twintig groen fluweelen stoe
len stcnden er. Kristallen kronen, Japansche 
commodes met oud-blauw porcelein, etageres 
met allerlei zilveren snuisterijen en een kast, 
volgestapeld met mooie kussens en hand
werken van al de petekinderen van groot
moeder, waren voor mijn schoonheidlievende 
oogen een heerlijke verlustiging. Eens kreeg 
ik bet in mijn hoofd dat bet artistiek effect 
verhoogd zou worden, als ik een enorme 
blauwe schaal achter een groot koffie-servies 
zou zetten, dat op een met zilver ingelegd blad 
stond. Ja, dat vormde een prachtig geheel ! 
Het servies was een cadeau van de geheele 
fa~ilie aan mijn grootouders op bun gouden 
bruiloft ; 't was dus een kostbaar bezit. 
Voldaan verliet ik de zaal; 'k deed de deur 
flink toe en.. .... hoorde meteen een vreese
lijken slag. 'k Keerde terug en zag bet heele 
servies in duizend stukken op den grond 
liggen. De zware schaal had bet servies van 
de marmeren commode afgeschoven. Ik 
dacht, dat ik bet besterven zou. Bleek als 
een doek zocht ik Mama op. ,,Ben je ziek, 
kind ?" riep ze verschrikt uit. ,,Neen maar 
't mooie servies is heelemaal kapot en .. . .. . 
't is mijn schuld." 

We liepen naar de plaats van bet onheil. 
Een oogenblik heerschte er diepe stilte. Mijn 
geweten riep: ,,Wacht je voor wereldzin 
en pronkzucht". Toen zei mijn moeder : 
,,'t Zijn gelukkig maar aardsche dingen die je 
gebroken hebt. Als je nu maar goed begrijpt, 
wat God je daarmee wil leeren, dan vergeef 
ik je." Ik heb er nooit meer een enkel 
verwijt over gehoord. Ja, inderdaad konink
lijk konden mijn ouders boetvaardige zonden
belijdende kinderen vergeven. 

We hadden zulk een blijden godsdienst 
thuis. We waren allen muzikaal, ouders en 
kinderen. Allen hadden zangstemmen en 
speelden piano of viool of beide. De men
schen zeiden weleens, dat we zingend ge
boren waren, zooveel zongen we. Voor of 
na den maaltijd werd er gewoonlijk ge
zongen. Was je jarig, dan werd je door de 
familie ontvangen met ,,Dat 's Heeren zegen 
op u daal'." Stier£ er iemand - kinderen 
of grootmama's - dan werd men al zingend 
tot aan de grens der betere wereld geleid, 
onder zang had de begrafenis plaats. Toen 
ons grootje stierf waren alle kinderen om 
haar bed gekomen en in den geest bege
leidden wij haar zingend tot aan de paar
lenpoort. 

Vaak heb ik mij afgevraagd, wat toch 
we! bet geheim is geweest van het feit, dat 
die heele kinderschaar bij ons thuis al zoo 
jong besloot God lief te hebben en te dienen. 
'k Geloof, dat bet antwoord hierin ligt : dat 
onze ouders de wereld en den geest der 
wereld v66r waren in bet vormen van onzen 
smaak. Als men smaak krijgt voor 't beste, 
dan ziet men al gauw de betrekkelijke 
waarde van andere diqgen. 

Onze voorouders en ·ouc,'lers konden zulke 
waarhede~ in ons hart metselen en voor ons 
ziele-oog lieten ze visioenen verrijzen, die 
ons niet meer loslieten. Als kind van vijf 
jaar stond ik eens met mijn vader op een 
heuvel, die door bergen omringd was. Papa 
buigt zich opeens tot mij neer en zegt : 
,,Celestientje, zie je, hoe die bergen ons 
omgeven ?" 

,,Ja Papa!" 
,,Wel, z66 is nu de Heer altijd en eeuwig

lijk rondom Zijn volk." Die beschermende, 
ons steeds omringende liefde van den Hemel
vader, maakte een onuitwischbaren indruk 
op mijn jonge hart. 

Zoo werd onze smaak gevormd ; zoo werd 
ons hart tot bet Licht gekeerd. 

(Wordt vervolgd met: Meisjesjaren). 

STERVEN? 

Wij komen van uit het duister 
In 's Heeren won.derbaar licht; 

Wij treen van achter den voorhang, 
Aanschouwen Zijn aangezicht ; 

Wij leggen· neer onze lasten 
En ons arm, vergank'lijk kleed ; 

Omstraald van den eeuwigen morgen, 
Ontvallen ons angst en leed ! 

Wij zien dan in al Zijn glorie 
Wat 't geloof nu door nevelen zi~t. 

W aarom wij dat sterven noemen, 
Voorwaar, dat versta ik niet ! 

c. o.-s. 
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LANDDAG OP TJIOEMBOELOEIT. 

Evenals vorige jaren werd ook ditmaal op 
Hemelvaartsdag een Landdag gehouden op 
Berg en Dal en kwam een flinke schare hij
een onder de oude, schaduwmjke boomen om 
God te loven en de ziel opwaarts te heffen, 
ver uit boven de zorgen en smarten van den 
tijd tot den troon van God, waar Christus 
is geri:eten in heerlijkheid. 

De Vlaghijsching en Jongelieden-demon
stratie stonden onder leiding van den Chef
Secretaris. 

Keurig stonden de P.V.-troepen om de Vlag 
geschaard en opgewekt sprak de Chef
Secretaris de schare een welkom toe. Op 

1
vlotte wij·ze wist de Kolonel de verschillende 
nummers in te leiden en elk der groepen gaf 
een stukje ten ibeste, waarvan wij vooral . 
will-en noemen de gynmastische oefening van 
de groote en kleinere jongens van het 
Jongenshuis, die kranig voor den dag 
kwamen. Na deze 1bijeenkomst was er ~le
genheid tot verpoozing en de goede consump
tie-tent kreeg flink bezoek <Van oud en jong 
in dit ontspannings-halfuurtje. 

Spoedig verscheen onze leider, Kolonel 
Beekhuis, op het terrein, voor velen het 
teeken om zachtjesaan een goe<l plaatsje te 
zoeken. En nu begon !het feitelijke doel van 
dezen dag. n.l. de .g-eestelijke bijeenkomst. Met 
blij<lschap werden .de liederen van samenzang 
en zangkoor gezongen en deze bereidden den 
weg voor de beide spr'ekers, eerst Evangelist 
Van de Weg, daarna de Terr. Kommandant. 
Broeder van de W eg wist de schare te boeien 
door Zijn boo<lschap : J ezus in Heerlijkheid. 
De vreugde van de boodschap straalde van 
het aangezicht vai+ den spreker en het woord 
deelde zich ongetwijfeld daardoo1· nog ibeter 
mede aan het hart <ler hoorders. 

Na een lied van samenzang volgde Kolonel 
Beekhuis op met zijn boodschap ,,De weder
komst van Christus". Geen voorspellingen 
wer<len uiteengezet noch gedaan, doch ook 
nu de vreugde, de zeke:r>heid, dat na al de 
donkerheid het LICHT zal komen ; na al de 
smart de BLIJDSCHAP van een levenden 
Heiland - dit woord trok hart en geest om
hoog en gaf veel voor de ziel, die daardoor 
bemoedigd en bekrachtigd werd. Ongetwijfeld 
rullen velen hij het huiswaarts gaan God 
gedankt hebben, zelf d€el te hebben aan deze 
heerlijke verwachting van den komenden 
Helland. 

IN BANDOE..~G IL 
De aard van de bijeenkomst op Woensdag 

28 Mei in het Chineesche korps, was weer 
een geheel andere. Het was n.1. een dankstond 
voor behaalde overwinningen bij het ver
krijgen van het Z.V.-doelwit. Uit den aard 
der zaak droeg dit samen:zijn een zeer opge
wekt karakter. De Terr. Kommandant, ver
gezeld van den Ohef-Secretaris en mevr. 
Lebbink en de H.K.-staf zaten op het plat
form, de zaal was geheel vol. Het zangkoor 
van Bandoeng II en den buitenpo:St Tjimahi 
lieten zich hooren. Enkele Chineesche mak
kers, die met groote liefde hadden helipen 
collectee:ren sprakeri over hun ervaringen. 
Aan enkele kinderen, die dapper mee had
den geholpen werd. een prijsje uitgereikt ; in 
een woord het was een avond van lof en dank 
aan God voor stoffelijken zegen. Doch - ihet 
zou geen edhte Leger des Heils-samenko:(llst 
zijn, als niets anders het doel ware geweest. 
Integendeel, het hoofddoel was de prediking 
van Gods woord. Als schakel zong het Kadet
ten-zangkoor en toen kwam de Kolonel met 
zijn boodschap, geheel toepasselijk op den 
aard der bijeenkomst, toch tegelijkertijd de 
noodzakelijkheid van beslissing voor God 
naar voren brengend. Halleluja, velen gaven 
aan de roepstem gehoor en kwamen naar 
voren om meer licht te zoeken en naar wij 
gelooven ook te ontvangen ! 

De Terr. Kommandant overhan.digt de 
Legervlag aan korps MADIOEN. 

Er was zeer veel belangstelling voor de bij
zondere samenkomst, waarin deze gebeurtenis 
plaatsvond. Niet alleen wa:ren de makkers 
van het moederkorps Ngawi met hun zang
brigade overgekomeTi, doch ook van de zijde 
van de burgerij van Madioen zelf was .er 
veel belangstelling. 0 .m. . waren daar de 
ass.-resident van Madioen. de li.eer Rem
merts; de pl. mil. commandant; dr. Sikken; 
de predikant der prot. kerk, <ls. Coors. 

Op bijzonder sympathieke en begrijpelijke 
wijze verklaarde dr. Sikken de beteekenis 
van de Legervlag en sprak de hoop uit, 
dat het Leger in Madioen zich waardig zal 
toonen deze hooge idealen der Vlag uit te 

(Vervolg kol. 3 onderaan.) 
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DE TERR. KOMMANDANT OP DE BRUG. ,-
PINKSTERZEGEN IN BET OOST-JAVA 

DISTRICT. 

Gezegende Pinksterdagen zijn ons deel 
geweest onder de leiding van Kolonel Beek
huis ! Zaterdagavond 30 Mei begon dit 
geestelijke feest met een samenkomst voor 
de officieren van Soerabaia. Deze was be
doeld als een voorbereiding voor de Pinkster
samenkomsten. Het was een goed oogenblik. 
Gods zegen werd, voor de komende dagen, 
afgesmeekt, en, halleluja, God verhoorde en 
gaf ons heerlijke tijden. 

De eerste samenkomst werd gehouden in 
de zaal van de Loge te Soerabaia. Een flinke 
schare was opgekomen en Pihksterzegen 
kwam tot ons door woord en lied. Majoor 
Lehmann en Adjudant Harding Young spra
ken over de werking van den Heiligen Geest. 
Een aantal makkers van Soerabaia II zong 
een mooi lied dat eveneens zegen bracht. 
Met kracht predikte de Kolonel de Pinkster
boodschap. De nabijheid van God werd 
erva:ren en vreugde doorstroomde ons bij 
de zekerheid dat God, De Heilige Geest, 
in ons leven een heerlijke werkelijkheid 
kan zijn. C. G. 

LANDDAG NIEUW MENDIT. 

Groote dankbaarheid vervult ons, als we 
terug denken aan de vele zegeningen, die 
wij op den laatsten landdag mochten ont
vangen. 

Het beloofde reeds een goede dag te 
worden, toen we wisten dat de Territoriaal 
Kommandant de bijeenkomsten zou leiden, 
al was het jammer, dat niet ook mevrouw 
Beekhuis aanwezig kon zijn. Op Nieuw 
Mendit aangekomen gevoelden we, dat er 
moeilijk een plekje te vinden zou zijn ge
weest, beter .geschikt om eendrachtig samen 
te komen, verwachtende den Geest des 
Heeren. 

De heerlijke natuur, bet rustgevende water 
op den achtergrond, de hooge, oude boomen, 
die een heerlijke schaduw gaven, alles sprak 
van Gods liefde en goedheid. In een derge
lijke omgeving kan men slechts verlangen 
zich open te stellen voor de reinigende wer
king van den Heiligen Geest. 

Vanaf het allereerste begin, de vlag
hijsching door den D.O., tot aan het einde 
der laatste samenkomst was Gods tegenwoor-

II ====\\. 
VIJF EN TWINTIG JAREN 

HEILSOFFICIER. 
Majoor N. Digby. 

In de afgeloopen maand herdacht 
Majoor Digby het iheuglijk feit, dat zij 
25 jaren als lheils-officier voor G<:id in 
het Leger mocht arbeiden. De Majoor 
is een ervaren verpleegster en tevens 
vroedvrouw en heeft in deze functies 
een ru:i.m arbe.idsveld gevoruden, voonl 
in dit zendingsland. Na die •kweeksohool 
te hebben door1oopen werd zij al
lereerst aangesteld voor het ,,Mothers
Hospital" in Londen, <loch reeds op 4 
Juni 1920 arriveerde zij op Java. Ook 
hier vond zij in het Moeders-zieken
huis in Soerabaja een haar passenden 
werkikring, hoewel deze kleine en 
destijds nog zeer primitieve inrichting 
enorm verschilde met die welke pas 
verlaten was in het moederland. Ge
durende de reeks van jaren, die volgde 
waren haar krachten noodig op lepra
kolonies, bedelaar~kolonies, in hulp
ziekenhuizen en poliklinieken zoowel 
op Java, Sumatra als Celebes. Honder
den zijn door haar geholpen en de 
groote liefCLe voor haar patienten, deed 
haar de meest afzichtelijke wonden met 

· evenveel liefde verbinden, als zij de 
hulpelooze kleintjes ter werekL Melp 
brengen en de moeders verzorgde. 

De schare bij den Landdag op Nieuw-Mendit. 

Momenteel is <l:e Majoor op Kasijan, 
de groote bedelaars-kolonie in Oost
J ava, waar zij behalve de patienten van 
die Ko~·onie ook uit den omtrek de 
pa:tienten in de Polikliniek verzorgt. 
Moge de Heer haar nog vrele jaren van 
nuttigen arbeilid sohenken ! 

MALANG! 

Een groote schare vulde de lege:rzaal op den 
avond van .den eersten Pinksterdag, waarop 
men met een verlangend hart naar Pinkster
zegen was opgekomen. 

Kolonel Beekhuis, ingeleid door den 
Districtsofficier voor Oost-Java, Adjudant 
Gladpootjes, leidde den dienst en was ver
ge:aeld door Adjudant Harding Young. 

Een ieestelijke en toeh intieme sfeer ke.n
merkte dien avond ; men gevoel<le zich een 
en ,,thuis". 

De kleine Sonja Ingrid van Kralingen werd 
op dien avond .aan God en het Leger opge
dragen en de Kolonel sprak op vaderlijke 
wijze het ouderpaar toe, hen vermanend dit 
kindeke met wijsheid en liefde te onder
:richten en dit in het pad der gerechfigheid 
op te voeden en te leiden. De ouders ver
zekerden daarop dat zij niets liever wensch
ten dan hun kind te leiden denzelfden weg 
te gaan, <lien zij voor izichzelf ihadden geko
zen: ,,Achter Jezus aan ! " 

Adjudant Harding Young maakte in 
getuigenis duidelijk wat ill.et gebed van 
moeder voor haar kind vermag ! 

zijn 
een 

De bede waarmede de dienst was ibegon
nen : ,,Geest des Allerhoogsten Gods, over
schaduw mij", werd heerlijk vervuld, want 
:s Heeren Geest daalde neer en werkte door 
de k!rachtige, bezielde prediking veel over
tuiging in de harten. 

,,Die den Naam des Heeren zal aanroepen, 
zal behouden worden" was het leidmotief 
der prediking. De Kolonel legde den nadruk 
op de beteekenis van het aanroepen van den 
Narun des Heeren. Zooals een drenkeling in 
zijn worsteling om het leven in doodsgevaar 
roept, zoo zal de ongeredde zondaax . in 
schul<ltbesef, in belijdenis van zonde en in 
oprecht berouw Dien Eenen Naam moeten 
aanroepen, die onder de menschen gegeven 
is om zalig te word.en. 

Gods Geest werkte · overtuigend aan de 
harten en drie zielen knielden neer om den 
Heer aan te roepen. 

Met vurige dankibede, waarin den naa"ro 
des Heeren de lof en de heerlijkheid we:rd 
toegebracht, werd deze rijk gezegende avond 
beeindigd. 

E.I.W.K. 

digheid merkbaar. Wat te zeggen van de 
samenkomsten. De Kolonel was ,,erin", en 
het was goed te luisteren naar de geschiede
nis van de uitstorting van den Heiligen Geest, 
zooals die beschreven staat in Handelingen 
2 en naar de prediking van den Kolonel. Wij 
hebben op wondere wijze ervaren dat Jezus 
leeft en met ons verbonden wil zijn door 
den Heiligen Geest, indien wij het hart maar 
willen toebereiden. De zegen werd ontvangen. 
De Heer was met ons en God deed ons Zijn 
tegenwoordigheid gevoelen. 

De tweede samenkomst was er een van veel 
gezang en veel getuigenissen. De verschil
lende korpsen uit Soerabaia, Malang enz. 
loofden den Heer in hun zangen en de 
getuigenissen van de Plaatselijk officieren uit 
die korpsen brachten veel zegen. 

Na de derde bijeenkomst waren er dan 
ook verschillenden, die bij hernieuwing of 
voor het eerst hun hart openden voor den 
Heer. 

Het was een rijk gezegende morgen, die 
in ons alle:r harten lang na zal werken. 

J. v. 

(V ervolg van kol. 1) 
dragen, daaraan de hoop toevoegend, dat 
spoedig ook de groote trom en Legetmuziek 
in de straten van Madioen gehoord zullen 
worden. Het was een plechtig oogenblik 
voor Kapitein Wattimena en Luitenant Ma
nuhutu de geliefde Legervlag uit de handen 
van hun leider te ontvangen. In gloedvolle 
woorden vennaande de Kommandant hen, 
als ware volgelingen van Christus de Vlag 
hoog te_ houden. Tenslotte sprak Kapitein 
Wattimena en dankte den Kommandant en 
de aanwezigen voor hun belangstelling, daar
aan zijn persoonlijk getuigenis toevoegend. 
Brigadier en mevr. Loois vergezelden den 
Kommandant. 

Y. 

Uitreiking van de medaille voor Langdurigen 
Trouwen Dienst. 

BANDOENG I. 

Donderd.ag 29 Mei vond onze leider op 
de ,,brug" in Bandoeng I, om aan Majoor 
Digby de medaille uit te reiken na een 
periode van 25 jaren in dienst van God en 
het Leger. Het was een avond, die het 
karakter droeg van toewijding, welke uit
kwam in de liederen die gezongen werden. 
Enkele officieren spraken over leven en 
arbeid van de Majoor, d:e al deze jaren in 
medischen arbeid heeft doorgebracht en voor 
honderden tot rhulp en steun is geweest in 
stad en dessa. Mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink 
bet verplegingswerk zelf zoo goed kennende, 
sprak. over de kansen, die de Majoor had 
gehad en benut. Adjudant Young, als land
genoot en komende vanuit hetzelfde Leger
korps in Engeland, sprak hartelijke woorden 
1;1amens de landgenooten. Majoor Petterson 
sprak over de vreugde te mogen dienen en 
het leven te kunnen en mogen geven voor 
anderen. Zoo vulden de sprekers elkaar aan 
en zegenden ieder op eigen wijze de saam
gekomen makkers en vrienden, die de zaal 
vulden. In enkele sobere doch treffende 
woorden sprak Majoor Digby zelf over haar 
rqepin.g voor het Zendingswerk. 

Hierop nam de Kolonel het woord. Reeds· 
bij het opspelden der medaille had onze· 
leider de Majoor gedankt voor haar arbeidr 
nu was het krachtige Evangelieprediking over 
persoonlijken godsdienst, die regelrecht ge
richt was op het hart van zijn hoorders. 
Met grcote aandacht werd geluisterd en wij 
bidden, dat hoewel niet zichtbaar dien avond, 
toch vrucht voor de eeuwigheid bet resultaat 
van die prediking zal zijn geweest. 

L Ji'.E~ lachen. Een goed~ _ lach is beter dan medicijn. Als je lacht, 
is Je geest even bevnJd van de lasten, die hem drukken. 

* * * 
LEER, je moeilijkheden voor jezelf houden. De wereld is te 

druk, om zich over uw ziekten en zorgen te bekommeren. 

* * * 
LEER, niet te kl~gen en te mopperen. Als je geen goed in de 

wereld kunt vmden, houd dan het slechte voor jezelf. 
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OFFICIEE.LE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

AANSTELLINGEN : 

Adjudant T. Luitjes • naar Batavia I. 
Kapiteine A. Zitter naar Bandoeng, Kinder

huis. 
Kdt.-Luitenant J. Ngahoe naar Batavia II, 

(tijd.) 

A. C. BEEKHUIS, 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 19 Juni 1941. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 
2 Juli Bandoeng, off. samenkomst; 5 -

Djokja, buitenpost; 6 - v.m. Djokja, Holl. 
samenkomst, n.m. Magelang ; 23 - Ban
doeng, P.M.Y., Morgenwijding. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 
17 Juli Blitar; 18 - Toeren; 19 - Kasijan; 

20 - Djember ; 21 - Banjoewangi ; 22 -
Malapg ; 23 - Soerabaia I ; 24 - Soera
baia II. 

Brigadier Brandt. 
1 Juli Manado I; 6 - Manado II; 9 - Son

der ; 10 - Pinaras ; 11 - Tompasso ; 12 -
Toempaan ; 13 - Amoerang ; 17 - Ton
dano ; 18 - Kombi ; 19 - Remboken ; 20 
- Kakas ; 27 - Manado I. 

Brigadier Hiorth. 
10 Juli Tjimahi · 16 - Bandoeng II; 24 -

Bandoeng I. 

Brigadier Loois. 
10 Juli Semarang, Oogl. hospiitaal; 13 -

Semarang I ; 16 - Koedoes ; 17 - Rem
bang; 20 - Pa ti: 24 - Krengseng; 27 -
Ngawi ; 31 - Rogomoeljo. 

Adjudant Gladpootjes. 
2 Juli Soerabaia IV; 5 - Kepandjen; 17 -

Blitar ; 18 - Toeren ; 19-20 - Djem'ber ; 
21 - Banjoewangi ; 22 - Malang ; 23 -
Soerabaia I; 24 - Soerabaia II. (vanaf 
17 Juli met den C.S.). 

RAD I 0-U IT ZEN DING EN 

MALANGSCHE Radio-Vereeniging· 
3 Juli 20.00 - 20.30 uur 

Avondwijding: 
Ad;udant A. L GLADPOOT JES. 

Radio-Ver~eniging ,,OOST-JAVA" 
(ARVO) 

15 Juli , 11.30 - 12.00 uur 
Uifzendinq voor zieken : 

Ad;udan t A L. GLAt.JPOOT JES. 

RADIO-YER HM IGIM 6 ,,MIDDEM-IAYA" 
(SEMARANG) 

17 Juli 19.30 - 20.00 uur 
Avondwijding : 

Kapiteine P. POOT-Riemersma. 

N. I. R. 0. M. 
24 Juli 19.40 - 12.00 uur 

Morgenwijding : 
Kapitein E. SPROKKEREEF. 

BAMDOEMGSCHE RAD\O.YEREENIGING 
Morgenwijding 10.00 - 10.15 uur; 

2 Juli: Majoor A BOTH 

23 Juli: Ko/one/ A. C. BEEKHU/S. 

WIE HELPT ONS? 
V oor het Kinderhuis in Blitar 
is er groote behoefte aan een 

BABY--WEEGSCHAAL 

Wie van onze lezers 
kan ons hieraan helpen? 

Adres : L E G E R D E S H E I L S 
Kediristraat 34, Blitar 
of Javastraat 16, Bandoeng. 

STRIJDKREET 

Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze feest
dagen leenen zich in het bijzonder om in 
de openlucht te zamen te komen, om God 
te loven en te prijzen en het Evangelie uit 
te dragen aan velen, die hun dagelijksch 
werk ontvluchten om in Gods vrije natuur 
verpoozing te zoeken. 

De Territoriaal Kommandant had de lei
ding van twee belangrijke landdagen in West
en Oost-Java. 

Op Hemelvaartsdag werd de Landdag ge
houden op Berg en Dal, een heerlijk, voor 
de Bandoengers wel bekend plekje. Den 2den 
Pinksterdag bevond zich de Kommandant op 
Nieuw Mendit buiten Malang, waaraan de 
korpsen van Malang, Soerabaia en Toeren 
deelnamen. 

In Midden-Java werd gedurende de Pink
sterdagen te Bawen bij Ambarawa een kamp 
gehouden voor de Korpskadetten. Dit is het 
eerste dergelijke kamp wat voor de Korps
kadetten van Midden-Java gehouden werd 
en de D.O., Brigadier Loois, schrijft, <lat deze 
proef schitterend geslaagd is. Onze geluk
wenschen aan de Territoriaal J. L.-Secreta
resse, Adjudante Brouwer! 

Bovendien bezocht de Territoriaal Kom
mandant de Korpsen te Madioen, Malang, 
Soerabaia. Bandoeng I en II en Batavia, waar 
verschillende gebeurtenissen plaats vonden, 
zooals een vlag-uitreiking aan het jonge 
korps te Madioen, de opdracht aan God en 
het Leger van de kleine Sonja Ingrid van de 
Adjudants van Kralingen te Malang, de uit
'"eiking van het ordeteeken voor 25-jarigen 
dienst aan Majoor N. Digby en de huwelijks
inzegening te Batavia van de Kapiteins Bos 
en Van Erven. 

In alle plaatsen werd dit bezoek, niet het 
minst door de betrokken makkers zelf, zeer 
gewaardeerd. 

Momenteel geniet de Kommandant te zamen 
met mevrouw Kolonel Beekhuis en.kele we
ken van een recht verdiend verlof, ofschoon 
dit alweer onderbroken werd door de bij
woning van de opening van den Volksraad 
en belangrijke besprekingen met autoriteiten 
in verband met den Leger-arbeid. 

Schrijver dezer kronieken, bezocht te za
men met mevrouw Lebbink de korpsen Ba
tavia Il en Soekaboemi. Het was een vreugde 
een Zondag met de makkers in die plaatsen 
door te brengen ! 

Bazaars. Het Kinderhuis te Bandoeng stond 
de afgeloopen maand in het teeken der 
belangstelling door een georganiseerde 
Bazaar, die keurig verzorgd was. Mevrouw 
M. C. Berenschot-de Boer, de echtgenoote 
van Z. Exe. den Leger-Commandant, gaf van 
haar hooge belangstelling blijk door dezen 
Bazaar te openen. 

Ook de dames van den Gi:!zinsbond van 
korps Bandoeng I waren zeer actief voor haar 
jaarlijkschen Bazaar, welke door mevrouw 
Lt.-Kolonel Lebbink geopend werd. 

De resultaten van beide Bazaars waren 
zeer bemoedigend voor de betrokken afdee
lingen. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage voor 1941 
behoort bijna tot bet verleden. Onder den 
zegen van God wordt deze tot een goed einde 
gebracht en het vastgestelde doelwit over
trqffen. Wij danken God voor Zijn goedheid, 
alle vrienden voor hun bijdragen en onze 
makkers, officieren en soldaten, voor hun 
arbeid. En nu weer met vollen moed vooruit 
aan de ons van God geschonken taak. 
Mattheus 11: 5. 

Onze zieke makkers. Mevrouw Adjudant 
Voogt in Cheribon moest in het Ziekenhuis 
worden opgenomen. Laat ons haar in onze 
gebeden geden.ken, evenals andere makkers, 
die moellijke dagen van strijd, zorg en een
zaamheid hebben door te maken. Ook Adju
dante Smid van Djember moest wegens een 
malaria-aanval eenige dagen bet bed hou
den. 

Djember. Over het jongste Korps te Djem
ber, waarvoor Adjudante Smid aangesteld is, 
komen goede berichten. De Adjudante mocht 
reeds in vele gevallen op maatschappelijk, 
zoowel als geestelijk gebied., hulp verleenen. 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVR. 
LEBBINK beroeken SOEKABOOEMI. 

De . 8ste Juni is een onvergetelijke <lag 
geweest voor officieren en makkers van 
Soekaboemi. Lt.-Kolonel en mevr. Lebbink 
brachten een eerste bezoek aan dit jonge 
korps en in de Heiligingssamenkomst boeiden 
de Kolonels de menschen door hun woord. 
Het getuigenis van mevrouw zegende het 
hart, terwijl het bijbelonderwerp van den 
Kolonel 'ingang vond in de harten. Drie 
zielen kwamen dien morgen tot den Heer. 
Des avonds was de zaal tjokvol. Wat werd 

BRIGADIER EN 

MEVR. WOODWARD 

EEN 

KWARTEEUW 

IN 

NED . .-IND I E 

Brigadier en mevrouw W90dward hopen 
deze maand hun zilveren jubleum te vieren 
als zendelingen in Ned.-Indie. Het was in 
Juli 1916, tijdens den grooten wereldoorlog, 
<lat de Brigadiers met een groep officieren, 
onder leiding van Kolonel Govaars in Java 
arriveerden. Op Zondagmorgen zetten zij 
voet aan wal in Tandjong Priok, waar zij 
verwelkomd werden door destijds Kolonel 
de Groot. Gedurende de welkomst-thee in het 
Meisjeshuis te Batavia, riep de Terr. Kom
mandant hun toe: ,,Brigadier en mevr. 

· Woodward, U is aangesteld voor het Chi
neesche korps te Batavia!" Niets anders 
sprekend dan hun moedertaal ,,Engelsch", 
waren ze blij met de hulp van een jong 
Hollandsch Kapitein, die zoowel hun taal 
als het Maleisch sprak. Nu volgden 9 maan
den van hard werk in bet korps Gang Ke
nanga, Passar Senen te W eltevreden. Er 
moesten Strijdkreten verkocht, Maleisch ge
leerd en alle mogelijke korpswerk gedaan. 

Na die 9 maanden werden de Brigadiers 

op het Hoofd.kwartier ontboden. Kolonel 
Cunningham, de toenmalige Kommandant, 
bracht hen bij een groote kaart van Celeb~s 
en zijn vinger plaatsend in het centrum, zeide 
hij : ,,Hier ergens moet Kantewoe liggen en 
ik zou graag willen, dat U daarheen ging 
om te leven .en te werken en indien nood.ig 
te sterven om deze duistere heidenen tot 
God te brengen." 

Zoo begon een periode van 20 jaren onder 
de Toradja's van Midden-Celebes, waar de 
Brigadier het best bekend is onder den naam 
van ,,Toea Djanggoe". 

De Ensigns nu Brigadiers Loois waren hem 
in die eerste jaren tot groote hulp bij den 
moeilijken arbeid in dit verre zendingsveld. 
Na het tweede Europeesche verlof werden 
5 jaren doorgebracht in Midden-Java en 
Ambon, voordat de Brigadiers wederom naar 
Celebes vertrokken. 

Moge de Heer Brigadier en mevrouw 
Woodward nog vele gezegende jaren schen
ken in den arbeid, die hun lief is ! 
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met graagte geluisterd naar de woorden van 
mevrouw Lebbink. 

Een klein zangkoor van officieren en jonge 
menschen zong met bezieling een lied. ,,Het 
Licht der wereld," was het onderwerp van 
den Kolonel, dat met kracht gepredikt werd. 
Geleid door den Heiligen Geest kwamen 
twee zielen tot den Helland. Er was groote 
vreugde, want de zielen, welke dien dag de 
goede keuze deden, waren de eersten in 
korps Soekaboemi ! Wij zijn de Kolonels 
dankbaar voor hun bezoek en zien uit naar 
een volgend. 

L. J. L. 

BATAVIA Il. 
Langen tijd hadden we reeds uitgezien naar 

het bezoek van den Chef-secretaris en me
vrouw Lebbink en op den eersten Pinkster
dag kwamen ze. In de Heiligingssamen.komst 
was de zaal bijna tot_ de laatste plaats bezet ; 
vanaf het begin gevoelden wij de werking 
van Gods Geest en toen er gelegenheid 
gegeven werd tot getuigen, grepen velen deze 
aan om van Gods liefde te spreken. 

Wat mevrouw Lebbink ons uit haar 
ervaring vertelde maakte diepen indruk op 
alle aanwezigen. Het was heerlijk te luis
teren naar de wonderbare Pinksterboodschap. 
Toen de Kolonel de vraag aan de aanwe
zigen voorlegde, of zij de volheid vah Gods 
Geest hadden ontvangen, was dit een oogen
blik van ernstig zelfonderzoek. 

De openluchtsamen.komst des middags op 
Pantjoran werd eveneens door de Kolonels 
geleid. Velen luisterden naar het gezang en 
men kon zien, dat de menschen gegrepen 
waren door de bood.schap des Hells. Het 
zangkoor zong geestdriftig een lied, dat ons 
alien zegende. 

In de avondsamen.komst was de zaal over
vol, ruim 140 menschen waren binnen en 
groote scharen stonden buiten. Er was geest 
en leven. Velen getuigden wederom vol 
vreugde van het werk Gods in bun hart. 
De pas opgerichte snaarmuziek-brigade gaf 
eenige liederen ten beste. Ditmaal was het 
mevrouw Lebbink, die het Bijbelwoord 
bracht en dit met grooten zegen. Dit bezoek 
heeft makkers en officieren bemoedigd en 
zal ongetwijfeld eeuwigheidsvrucht dragen. 

S. B. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Van Lt.-Kolonel Ridsdcl, onze vorige Chef
Secretaris, werd bericht ontvangen; dat hij 
een zeer ernstige operatie heeft ondergaan, 
waarbij niet alleen galsteen, doch ook de 
galblaas werd weggenomen. Verder werd de 
Kolonel ook nog behandeld voor spruw, doch 
was bij het schrijven van den brief weer 
thuis uit het ziekenhuis en ,.looking forward 
to work". Hij ontmoette Commissioner Cun
ningham, een vroegeren Terr. Kommandant 
van dat land, alsook Brigadier Siebrits, die 
ons verleden jaar een bezoe.k bracht en thans 
wachtte op passage voor West-Afrika ten
einde daar de boeken te inspecteeren. Me
vrouw Ridsdel maakt het goed. 

Majoor Cornelius, die sedert en.kele jaren 
gepensionneerd is en in Groningen woont, 
schreef dat zij het goed maakt. Zij vertelde 
in haar brief, hoe alles in de stad een ander 
aspect kreeg, nu bij gebrek aan benzine oude 
voertuigen door de stad reden en de dokter 
zijn patienten per fiets bezoekt. Alles was 
in lentepracht. 

Finland. Mevrouw Lt.Commissioner Sladen, 
echtgenoote van den Terr. Kommandant van 
genoemd Territorie, ontving de ,,Orde van 
de Witte Roos" als erkenning voor wat bet 
Leger deed in verband met de evacuatie van 
vluchtelingen bij den laatsten oorlog. Miss 
Luukkonen, bet· hoofd der beroemde Lotta's 
overhandigde haar deze hooge onderscheiding, 
tegelijk met een cheque van 150.000 Finsche 
marken om den arbeid onder de vluchte
lingen voort te zetten. 

Lt.-Commissioner Julius Nielsen, R. bij 
vele Scandinavische officieren bekend, is 
bevorderd tot Heerlijkheid. De Iaatste jaren 
was hij gepensionneerd. In den loop der jaren 
was hij o.m. als Terr. Komrnandant werk
zaam in Tsecho-Slovakije en Hongarije. 

Singapore. In deze plaats is kortgeleden 
het 6-jarig jubileum gevierd van den arbeid 
in de Malay-States. In die zes jaren · heeft 
bet Leger zich snel uitgebreid. Het is thans 
gevestigd in Singapore, Penang, Malacca, 
Ipoh en Kuala Lumpur. Drie en vijftig offi
cieren en employe's geven hun voile kracht 
in de verschillende inrichtingen en posten. 
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NIEUWS ,VAN HET JEUGDFRONT . . BANJOEWANGI. 
Met verlangen en verwachting was uit

gezien naar het eerste bezoek van de nieuwe 
Districts-officieren, Adjudant en mevr. 
Gladpootjes, op 24 en 25 Mei en we zijn 
niet teleur%esteld. Zaterdag 's avonds hadden 
we een grootsch kampvuur met de Toorts
dragers, waarvoor het terrein welwillend 
door een der Legervrienden was afgestaan. 
Na de Vlaghijsching verwelkomde Kapiteine 
Kreikamp, de leidster der Toortsdragers, de 
Adjudants, alsook de Javaansche en Ara
bische P.V.-groepen Taman Siswa K.B.I.; 
Mohamdiah H.W. en Bul-Bub van de Al
Irschad, welke onze gasten waren. Vervolgens 
werd een vlot programma afgewerkt, waarbij 
ook de P.V.'s ons verrasten op enkele aardige 
yells en stukjes, tot groote hilariteit van de 
honderden · omstanders natuurlijk. De ver
snaperingen vormden een zeer geslaagd 
nummer op het programma ! 

Het laatste weekeind van iMei hadden we 

ons eerste Ned.-Indische K-01.'pskadettenkamp, 
te Bawen. Twintig K.K.'s uit Midden-Java 
kwamen bij elkaar met enkele van hun 0£
ficieren. We hadden een zeer gezegenden en 
vreugdevollen tijd. Uit de verslagen van de 
jongelui zelf blijkt wel, dat er animo is voor 
een herhaling van deze onderneming. Indien 
de omstandigheden het toelaten, hopen we 
in West-Java ook zooiets te hebben, en wie 
weet, wat er in Oost-Java nog gebew·t en 
in de buitenbezittingen ! 

Na het kamp had ik. het voorrecht om te 
Batavia, in Korps II, onzen eersten Chinee
schen Padvindersterstroep te installeeren, met 
name de ,,Hwa-Lan"-troep. Hoppie Watti
mena heeft eer gehad van haar werk, en de 
demonstratie die de meisjes in samenwerking 
met de Zonnestraaltjes gaven, was heel aar
dig. Wij feliciteeren de Leidster en de Of
ficieren met deze mooie groep. Het aardige 
is, dat het meerendeel der meisjes opgekomen 
is uit den Zonnestralenkring. Hoppie Hil
gersom en haar troep van Batavia I wa.ren 
ook aanwezig, en wij stelden het zeer op 
prijs, oak mevrouw van Kempen, de Distr. 
Commissaresse in ons midden te zien. Wij 
bopen spoedig deze groep te kunnen aan
sluiten bij het Meisjesgilde, en dan de beide 
H.P.V. meisjesgroepen van Batavia tegelijk. ! 

Uit Sia:ntar kregen we .bemoedigende be
richten. Kapiteine Heinonen is bezig om een 
Zonnestraal-Kabouterkring te vormen. Zie 
uit naar nadere mededeelingen. Ook uit de 
Minahassa komen geruchten, die al meer 
onze hoop doen groeien, daar binnenkort 
groepen van onze H.P.V. te kunnen ver
melden. 

De Korpskadettenbrigade van Bandoeng I 
mag zich in gestadigen groei verheugen. On
der de bekwame leiding van Adjudante 'Van 
Lith nemen de K.K. 's actief deel aan den 
strijd. Binnenkort gaan twee K.K.'s over naar 
de Hoogcre Klas. Wij hopen volgende ma.and 
te kunnen melden, hoeveel nieuwe Korps
kadetten er over het geheele Territorie zijn 
aangenomen. Voor Midden-Celebes was het 
aantal: 17. 

M. M. Brouwer, Adjudante. 

VOOR DE KINDEREN. 

De eenige gift, die werkelijk waarde bad. 

Een rijk, trotsch edelman, Albertus ge
·naamd, besloot eens een groote Kathedraal 
te bouwen, zoodat ieder zijn goedheid en 
mildheid zou roemen, maar bij het maken 
van dit plan dacht hij heelemaal niet aan 
God. 

De fundamenten werden gelegd. Honderden 
wagens voerden steenen, dwarsbalken e.d. 
aan, ze reden af en aan. Het zou de grootste 
kerk warden, die ooit gebouwd was en 
iedereen was vol belangstelling. 

Anton, de zoon van den schoenmaker, was 
altijd in de buurt om te kijken. El.ken dag 
zag hij de muren een beetje hooger warden 
en steeds mooier manner werd gebracht. 
In zijn hart kwam een groat verlangen om 
ook iets te doen voor dit Huis, waar God 
zou wonen, maar hij was te arm en te klein 
om te helpen. ,,Wat meet God toch blij zijn, 
dat de menschen zulk een mooi huis voor 
Hem bouwen", dacht hij vaak. 

Op zekeren dag zag hij een paar ezels, 
die een vracht marmer · hadden aangevoerd. 
Ze waren vastgebonden en konden niet bij 
het gras komen, da t ze zoo graag wilden 
eten. Dadelijk began onze Anton een armvol 
gras en hooi te verzamelen en de ezels te 
voederen. Nadien kwam hij el.ken dag na 
schooltijd om de ezels te verzorgen. Het was 
het eenige, wat hij kon doen. Toen hij 
de prachtige gouden en zilveren versierselen 

PINKSTERKAMPDAGEN OP BA WEN MET 
DE K.K.'s VAN MIDDEN-JAVA. 

Vanaf 31 Mei hebben de korpskadetten van 
Midden-Java, voor zoover zij aanwezig kon
den zijn, een driedaagsch kamp gehouden te 
Bawen, op een terrein van het Leger. Met 
blijde gezichten kwamen we aan en togen 
dadelijk aan het werk om de tenten op te 
slaan. Twee tenten waren er voor de meisjes 
en twee voor de jongens. De jongens hielpen 
ons met de groote tent, doch de kleine kon
den we zelf opzetten. Plotseling vielen er 
groote droppels en kwam de regen. ,,He, wat 
saai, nu kunnen wij geen kampvuur hou
den !" was .natuurlijk de uitroep van som-
migen. Wat nu ...... moed verliezen? Neen, 
gelukkig niet. Want na een poosje kregen wij 

een vroolijk concert. Brigadier Laois (De 
Brigadier en Adjudante Brouwer waren de 
leiders van het kamp. Red.) zong een Tora
dja-versje, dat we spoedig meegalmden. Om 
9 uur was dit zanguurtje afgeloopen en moes
ten we gaan slapen. Eerst werd gezamenlijk 
gedankt en gebeden om een zegen voor deze 
dagen. 

Om 6 uur was het den volgenden morgen 
,,verzamelen". Na den bidstond kregen wij 
eerst gymnastiek van Adjudante Brouwer, 
toen was het ontbijten en om 8 uur waren wij 
allen in vol uniform bijeen voor de Vlag
hijsching. Brigadier Laois hield daarop een 
bijbellezing, die na een korte pauze gevolgd 
werd door een lesuur. Van kwart over 11 tot 
12 uur waren we vrij, overal klonk gelach 
en gezang. Om 1 uur waren we allen ,,klaar" 
voor den maaltijd. Om 3 uur was er les met 
Adjudante Brouwer, gevolgd door een fijne 
wandeling onder vroolijk gezang. Het ging 
den weg op naar Ambarawa. 's Avonds was 
er kampvuur, waaraan een samenkomst was 
verbonden. Getuigenissen werden gegeven en 
liederen gezongen, waarna Brigadier Laois 
den bijbel voor ons uitlegde. Na de kamp
samenkomst bleven we nog een uur te zamen 
en gingen toen allen naar onze tenten. 

Den volgenden morgen begonnen we even
als den vorigen. Daarna alles keurig opge
ruimd, want we kregen bezoek. Verschillende 

in de kerk zag aanbrengen en de mooie 
ramen in lood werden ingezet, had hij het 
gevoel, toch een klein beetje te hebben 
medegewerkt. 

Eindelijk brak de groote dag aan, dat de 
kerk ingewijd zou worden en de groote deur 
die door een gordijn bedekt was, onthuld 
en geopend zou warden. Er waren vele 
edellieden, priesters en zelfs de aartbisschop 
was gekomen. Een groote optocht werd 
gevormd, er werd mooi gezongen en eindelijk 
kwam de edelman Albertus, trotS gezeten 
op een prachtig wit paard. De dienst was 
lang, maar eindelijk kwam het oogenblik, 
dat de deur zichtbaar zou warden en geopend. 
Albertus had in prachtige gouden letters een 
inscriptie laten aanbrengen, opdat iedereen 
toch maar zou weten, <lat hij de kerk had 
laten bouwen. Het zijden gordijn werd ter
zijde geschoven en vijfduizend menschen 
lazen de blinkende letters, maar . . . . . . . . . ze 
waren stom van verbazing, want daar stand: 
,,Deze kerk werd gebou.wd door Anton, den 

zoon van den schoenmaker". 
Albertus was buiten zichzelf van woede 

en liet dadelijk den architect roepen om 
een verklaring van het geval te vragen. Ook 
Anton werd geroepen en voor den edelman 
gebracht. 

Een oude priester kwam echter naar voren 
en zeide de verklaring te kunnen geven. 
,,De gouden letters", aldus zeide hij, ,,zijn 
door God zelf veranderd om Albertus een 
les te leeren. Hij dacht alleen aan zijn eigen 
eer. Niemand anders mocht een aandeel in 
deze kerk hebben. De eenige persoon, dte 
een werkelijke gift gegeven heeft was Anton 
- hij gaf het gras voor de ezels, om God 
te eeren en mede te helpen Gods huis te 
bouwen. God aanvaardt alleen gaven, die in 
dezen geest aan Hem gebracht warden en Hij 
wenscht, dat allen zullen weten, dat Hij de 
kerk beschouwt als een gift van Anton, 
den schoenmakerszoon.'' 

Iedereen mompelde ,,Amen, een wonder, 
. een wonder ! " Albertus reed naar huis, ver
nederd en beschaamd. De aartbisschop gaf 
order, dat de zangers zouden zingen ,,God 
heeft den machtige nedergestooten en den 
eenvoudige verhoogd". Anton sloop stilletjes 
weg en dankte God, dat Deze zijn eenvoudige 
gave aanvaard had. 

Deelnemers aan het K.K.-kamp te Bawen. 

officieren waren er en makkers van Amba
rawa. Majoor Jennerstrom las bij de Vlag
hijsching enkele verzen uit den bijbel, daarna 
werd >bet terrein officieel gewijd als kampter
rein. We hadden dien morgen een aanschou
welijke les voor kleuterklas en zandbak. Ook 
werden er spelletjes gedaan onder aanvoering 
van Kapiteine Spijker. Van kwart over 10 tot 
kwart over 11 hadden wij les van Majoor 
Cardinaal. De gasten gingen daarop naar huis 
en Adjudante Brouwer dankte hen hartelijk 
voor hun komst. Na het eten moesten wij zelf 
aan het inpakken. De padvinders, die over
gekomen waren dien morgen hielpen ons 
daarbij fijn. Om 1 uur was het Vlag-strijken, 
waarop wij vroolijk ons karnp verlieten met 
de hoop er volgend jaar weer terug te 
komen. K. K. M. Maattita. 

BATAVIA Il. 

Installatie van de Padvindsters. 
Met groot verlangen zag onze troep uit 

naar den 5den Juni, waarop de meisjes ge
installeerd zouden warden. Behalve de Meis
jestroep van Batavia I was ook de districts
commissaresse van het Meisjesgilde, mevrouw 
Van Kempen, aanwezig. De belangstelling 
was .dien avond groat. Knipoog (Adjudante 
Brouwer) opende de bijeenkomst op de ge
bruikelijke wijze en memoreerde met dank
baarheid, hetgeen in de afgeloopen 5 jaar, 
eerst onder de Zonnestralen en nu voor de 
Padvinderij onder leiding van Hoppie Wat
timena tot stand was gekomen. Na het lezen 
van een gedeelte uit Psalm U9, werd tot de 
plechtige installatie overgegaan. Daarop v<>lg
de een demonstratie, die vlot en keurig ver
liep. Het was een zegenrijke en geslaagde 
avond. God zegene onze Padvinderij. 

Hoppie W. 

Tenslotte sprak Adjudant Gladpootjes de 
jongelui toe en vertelde van zijn reis-erva
ringen in de West-Indische rimboe. Er was 
volle aandacht, ook toen een en antler van 
toepassing gebracht werd op het geestelijk 
leven. 

Zondagmorgen waren de Adjudants pre
sent in de Kindersamenkomst en spraken 
zoowel de Hollandsch als Maleisch spreken
den toe, terwijl ze hen leerden zingen ,,in 
vreemde talen". Prachtig vonden de kinderen 
het ! 

Vele makkers en vrienden waren in de 
Heiligingssamenkomst opgekomen om met de 
nieuwe D.0.'s kennis te maken. Wat werd 
er fijn gezongen ! De kinderen zongen een 
welkomstlied en verschillende makkers kre
gen gelegenheid een getuigenis te geven. 

Mevrouw Gladpootjes bepaalde ons bij den 
onvergankelijken vrede en de vreugde, die 
in Christus J ezus te vinden zijn. Wat wist 
ook de Adjudant de juiste snaar te treffen 
bij het behandelen van zijn bijbel-onderwerp. 
Met veel aandacht en belangstelling werd 
geluisterd. Wij gelooven, dat God zal door
werken met Zijn Geest en wij de vruchten 
zullen aanschouwen. Ankre. 

JONGELIEDEN-DAGEN 1941 

AMBON 17 Juli 
KALAWARA 13 Juli 
JWWIGA 20 Juli 
~APIROE 23 Juli 
KOELA WI 27 Juli 
KANTEWOE 3 Augustus 
J!ANDOENG 17 Augustus, voor Maleisch 

sprekenden van West-Java. 
MAKASSAR 17 Augustus 
SOERABAIA 24 Augustus, voor Maleisch 

sprekenden van Oost-Jav.a. 
•ANDOENG 21 ~eptember, voor Hollandsch 

sprekenden van West-Java. 
SEMARANG 28 September, voor Midden-

1av.a. 
MALANG 19 October, voor Hollandsch 

sprekenden van Oost-Java. 

MIJN BELOFTE 
Gevonden ender tle nagelaten papieren van William Booth. 

Ik bel()"()f met Gods huJp : 

1. Dat ik. el.ken morgen vroeg genoeg zal opstaan om mij rustig te wasschen 
en te kleeden en niet minder dan 5 minuten te hebben voor persoonlijk 
gebed. 

2. Dat ik zooveel mogelijk alle gepraat en nutteloos gebabbel, waaraan ik mij 
den laatsten tijd schuldig maakte en dat mij tot zonde geworden is, zal ver
mijden. 

3. Dat ik er naar zal streven in mijn gedrag en handelingen tegenover de wereld 
en vooral tegenover mijn "mede-kameraden, mij te gedragen als een nederig, 
zachtmoedig en ijverig volgeling van het bloedend Lam en door ernstige 
conversatie en waarschuwing er naar zal streven hen er toe te brengen, 
te denken aan hun onsterfelijke ziel. 

4, Dat ik elken dag niet minder dan 4 hoofdstukken zal lezen uit bet Woord 
van God. 

5. Dat ik er naar streven zal dichter bij God te !even en te zoeken naar heiligheid 
des harten, en de toekomst rustig in Gods hand te laten. 

6. Dat ik deze belofte el.ken dag of minstens tweemaal per week zal overlezen. 
God helpe mij een geest aan te kweeken van zelfverl-0ochening en mijzelf 
,,gevangen" te geven door de liefde van den Verlosser der wereld. 

6 December 1849. 

,,Ik gevoel mijn eigen zwakheid en zonder Gods hulp zal ik deze belofte 
niet een dag kunnen houden. De Heer zij mijn zondige ziel genadig ! " 

William Booth. 

Bovenstaande belofte rnoet gemaakt zijn, toen de Stichter ongeveer 20 jaar 
oud was en zichzelf in Londen een eigen weg moest banen. 

VISSER· BANDOENG 
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