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,.Want met de ma.at. waarrnede gij
Heden meet. zaL U wedergem,.eten wor-
de11.' ' 

Lukas 6 : 38. 

DE standaard van Christelijk leven. welke de 
Heer J ezus stelt in Zijn bergrede, is hoog, zeer 
hoog ! De Reiland gaat zelfs zoo ver, dat Hij zegt 
tot Zijn volgelingen: ,,Weest gelijk Uw Vader, Die 
in de hemelen is". · 

Welk een bergtop ! Welk een verheven plaats ! 
Kunnen wij daar staan? Zullen wij naar dien door 
den Zone Gods opgeheven standaard en het door 
Hemzelf voorgeleefd leven, warden geoordeeld ? 
Dan, o God, wees genadig, want scherp en angstig 
komt ons tekort nu uit. Een kinderlied in het Leger 
des Heils zingt : 

,,Helaas, 'k ben niet als J ezus, 
Dat ziet een elk aan mij". 

Een eenvoudige, eerlijke bekentenis, maar geluk
kig blijft het niet bij de bekentenis, doch wordt 
het gebed in den mond gelegd \•an den kleinen 
zanger: 

.,0, Reiland, wil mij helpen, 
En maken zooals Gij". 

En daartoe heeft de Christus Gods ons ook Zijn 
bergrede gegeven, n.l. om ons te belpen booger op 
te komen en dien standaard te zien als ons doel 
en streven, neen, beter, als onze hooge roeping door 
God Zelf gegeven. 

In het bovenaangehaalde vers komt weer zoo , 
sterk uit wat u in den geheelen bijbel en in het 
leven zelf vindt n.l. dat zooals Paulus zegt, de 
,,mensch maait, wat hij zaait !" 

, Met de maat, waarmede gij meet zal u weder
gemeten warden ! " 

Wat is bet eenvoudig, wat is het doodernstig ! 
Wat moet het ons tot voorzichtigheid manen tegen
over anderen en wat moet het ons tot zelfkennis 
en zelfkritiek brengen. 

Hoe is m~n gene1gd om het kwaad, de tekort
komingen, de vergissingen, de zonde van anderen 
breed, zeer breed uit te meten en scherp te oor
deelen en te veroordeelen, dikwijls om onszelf te 
verontschuldigen en onze zonden en tekorten te 
.vergoeilijken. Onbarmhartig is ons oordeel over 
anderen. 

Kent u de gelijkenis van den Reiland, waarin Hij 
beschrijft, dat een zeker onderdaan tienduizend 
talenten schuldig was aan zijn koning en door zijn 
heer ter verantwoording geroepen werd ? Aangezien 
hij niets had om te betalen, zou hij zelf met alles, 
wat hij bezat, ook zijn vrouw en kinderen, verkocht 
moeten warden. Ootmoedig wierp hij zich als een 
smeekeling in het stof voor de voeten van zijD 
koning, die hem genadiglijk en echt koninklijk alles 
kwijtscbold. Welk een gelukkig man was hij ! Hoe 
barmhartig was hij bebandeld ! Hij .komt ecbter 
weldra een kennis van hem tegen, die hem slechts 
een kleine som van enkele tientallen guldens schul
dig ,was. Wat doet de begenadigde ? Hij laat dien 
schuldenaar voor dit luttele bedrag in gijzeling 
zetten, totdat bij bet verschuldigde zo11 betalen. Wat 
een man ! Wat was het gevolg ? De koning herriep 
zijn eerste besluit van l:wijtschelding. Nii werd h~j 
gemeten met dezelfde m.aat, waarmede . hij zijn 
medemensch had gemeten . .(Matth. 18 : 15-35.) 

Hoe wonderscboon is echter de andere kant. 
Indien gij de wet der liefde vervult en barmhartig
heid, vergevensgezindheid, mededoogen en begrijpen 
betoont in uw leven) indien gij den hongerige brood 
geeft en den naakte kleedt en den daklooze her
bergt, de gevallenen op de been helpt, dan zaJ 
menu: 

,,een goede, gedrukte, geschudde, 
,,overloopende maat in uwen 
,,scboot werpen." 

DE GOEDE MAAT. 

Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. 

Door Kolonel 
A. C. Beekhuis. 

En aardeelt niet, en gij zult niet geaordeeld warden ; verdaemt niet, eri 
gij zult niet verdaemd warden ; laat los, en gij zult losgelaten wcrden, 

Geeft, en u zal gegeven worden : eene goede, neergedrukte, en geschudde, 
en overlaapende maat zal men in uwen schaat geven ; want met dezelfde 
maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden. 

zooals hler beschreven staat. In Matthel.lS 25 wordt 
het nog treffender gezegd : 

,,Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die 
,,tot Zijn rechterband zijn: Komt, gij gezegenden, 
,,Mijns Vaders ! beerft dat koninkrijk, hetwelk 
,, u bereid is van de grondleggirig der wereld : 
,,Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt 
,,Mij te eten gegeven ; Ik hen dorstig geweest 
,,en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was 
,,een vreemdeling en Gij hebt Mij geherbergd ; 
,,Ik was naakt en gij hebt Mij ~kleed ; Ik ben 
,,lcrank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik 
,,was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij ge
,,komen." 

,,Dan zullen de recbtvaardigen Hem antwoor
,,den, zeggende: Beere ! wanneer hebben wij U 
,,hongerig gezien en gespijzigd ? of dorstig, en 
,,te drinken gegeven? 

(Lukas 6 : 36-39) . 

,,En de Koning zal antwoorden en tot hen 
,,zeggen : V oor zooveel gij dit een van deze 
,,Mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt 
,,gij dat Mij gedaan." 

Lezers, ik denk, dat wij allen ons bewust zijn 
van ons eigen tekort. Wanneer wij zien op dezen 
standaard door d~n Heer J ezus aangelegd, dan 
hebben wij allen barmhartigheid, genade, liefde en 
Goddelijk begrijpen noodig. (Hij is gedacbtig, dat 
wij stof zijn. Psalm 103). 

Laat onze levensregel zijn, die, welken de Heiland 
ons voorboudt in de verzen, welke u bovenaan deze 
pagina vindt en zoo schoon warden samengevat in 
de bede, die Jezus ons leert en waarbij Hij ons tot 
den Vader laat zeggen: 

,,Vergeef ons onze schulden, 
,,Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren !" 



2 S T R IJ D K R E E T 

GETUIGEN IN DE GEVANGENIS 
DOOR MEVROUW GENERAAL CARPENTER 

(Naar aanleiding van de interneering van Kolonel Mary Booth, kleindochter 
van den Stichter). 

E ENIGE maanden geleden vermel~
den de bladen zoowel als de Ra
dio het nieuws, dat Kolonel Mary 

Booth, die als Leidster van het Leger
werk in Belgie gestationneerd was, 
met haar secretaresse, Lt.-Kolonel Eva 
Smith, overgebracht waren naar een 
Interneeringskamp in Duitschland. 

Toen dit nieuws onze groote Leger
familie over de geheele wereld bereik
te, is zeker overal bijzonder tot God 
gebeden voor deze twee vrouwen, die 
het lot van vele andere kinderen Gods 
in afzondering moeten deelen. Het stuk 
in de Engelsche dagbladen, waarin 
deze gebeurtenis vermeld stond, was 
geplaatst onder het hoofd ,,Gevangen 
genomen". Dien avond, toen ik het las, 
hield deze titel me uit den slaap. Lan
gen tijd dacht ik er over na en sprak 
ik met den Heer in de stilte van den 
nacht over dezen droeven toestand, 
waarin ook zooW!le heilssoldaten door 
den oorlog geraakt zijn. 

doch in haar eel werden liederen ge
boren, die nu nog gezongen worden en 
getuigen van de liefde en vreugde en 
overwinning in God. Uit haar pen 
vloeiden artikelen, sprekend en onder
wijzend de dingen Gods, welke nog 
heden ten dage als richtsnoer voor een 
leven van heiligheid gebruikt worden. 

* * * 
JOHN BUNYAN, de wonderbaar 

bekeerde ketellapper, een geheel antler 
persoon, was de volgende, die mij in 
gedachten kwam. In de gevangenis te 
Bedford, waar hij 12 jaar was ingeslo
ten, schreef hij zijn onsterf elijk boek : 
,,Des Christens reize naar de Eeuwig
heid", dat nu nog door vele grooten in 
de theologische wereld beschouwd 
wordt, als het boek, dat naast den bij
bel de grootste geestelijke hulp en 
leiding aan vele zielen heeft geschon
ken. 

* * * 

baken, den weg wijzend naar de over
winning door het kruis. 

* * * 
Toen Kolonel Mary Booth, wier er-

varing aanleiding is tot deze overden
king, als Kapiteine in Hastings gesta
tionneerd was, werden verschillende 
van de soldaten van haar korps in de 
gevangenis gezet, omdat zij het Evan
gelie op de straten van hun stad had
den verkondigd. Dat zij toen niet in 
hun lot deelde, vond zijn oorzaak in 
een ziekte, die haar tot aan de poorten 
des doods voerde. Gedurende die zorg
volle dagen baden velen voor haar, 
opdat haar leven gespaard mocht blij-

,,Chillon" - de ge

vangenis in Zwit

serland, waar de 

,,Marechale'' ge-

vangen zat. 
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het gevangen-zijn in onszelf. Dat is 
een gevangenschap, die op zeer effec
tieve wijze alles wat liefelijk is buiten 
sluit en al het schoone en goede in de 
ziel doet verstikken. 

Laat ons nog eens luisteren naar de 
stem van J ezus : ,,Zoo iemand achter 
Mij wil komen, die verlooch:ene zich
zelven en neme zijn kruis dagelijks op 
en volge Mij". Indien wij Hem volgen, 
waar Hij ook toelaat, dat- onze weg ge
leid wordt, zullen wij ervaren, dat juist 
die plaats, de plaats is, waar Hij Zich 
aan ons kan openbaren, waar het. licht 
van Zijn aangezicht ons zal beschijnen, 
Zijn troost, Zijn liefde ons omringen -

De herinnering riep mij vele van 
Gods geliefde kinderen voor den geest, 
die door de eeuwen heen geroepen 
werden ,niet alleen in Hem te geloo
ven, maar ook voor Hem te lijden", 
en velen hunner in de gevangenis. Niet 
slechts heeft de Heer hen toen onder
steund in hun eigen nood, doch Hij 
heeft hun ervaring ook willen gebrui
ken voor de uitbreiding van Zijn ko
ninkrij k. 

De laatste getuigen, wier ervaring 
mij voor den geest kwam, waren twee 
mannen, die geslagen en gesteenigd 
werden om den wille van den naam 
van J ezus en in de gevangenis gewor
pen werden met de voeten in den stok. 
Van hen lezen wij : ,,En omtrent mid
dernacht baden PAULUS en SILAS 
en zongen Gode lofzangen · en de 
gevangenen hoorden naar hen". 

HONDERDVOUD. 

De eerste, die mij in den geest kwam 
was CATHERINE BOOTH, bekend 
onder den naam van ,,de Marechale", 
een tante van Kolonel Mary Booth. 
Toen zij 25 jaar oud was, werd zij aan
gesteld om het Legerwerk in Zwitser
land te openen. Zij ontmoette onver
wachten en zeer beslisten tegenstand 
van zekere autoriteiten dezer vrijheid
lievende natie. Bepalingen, tegenstrij
dig aan de grondwet van het land, wer
den gemaakt en toegepast op de heils
soldaten. Catherine Booth werd gevan
gen gezet, omdat zij Legersamenkom
sten hield in een bosch. In ,,Het leven 
van Catherine Booth, de Legermoeder" 
krijgen wij hier en daar een blik op 
de jonge Catherine in haar eel in af
wachting van de behandeling van haar 
zaak. 

Uit een brief aan haar moeder in 
Engeland lezen wij : 

"Mijn eigen moeder, maak U 
maar niet bezorgd. Mijn ziel is 
wonderbaar gezegend geworden 
gedurende de laatste dagen. Ik hen 
er zeker van, dat alles wel is en 
mede zal werken tot de eer van 
God en de redding van Zwitser
land. Dit is een tijd van rust, waar
in ik kan schrijven en nadenken 
over de hemelsche dingen. Ik heh 
geen vrees, God is met ons." 

De brief was geteekend ,,Uw eigen 
kind, levend alleen voor het koninkrijk 
Gods". 

* * * 
Daarna dacht ik aan MADAME DE 

LAMOTHE GUYON, een edele Fran
sche vrouw. In een eeuw van intense, 
geestelijke duisternis, in een tijd van 
zwaar persoonlijk lijden, vond mada
me Guyon Christus. Zij volgde Hem 
van z66 dicht nabij, z66 volhardend 
op den weg der heiligmaking, dat haar 
toegewijd, geheiligd leven de Kerk 
wakker schudde, zooals het leven van 
den Meester eenmaal gedaan heeft. 

Haar getuigenis omtrent ,,freilig
making" was oorzaak van haar arres
ta tie. Nadat de hoogste kerkelijke 
autoriteiten haar zaak behandeld en 
onderzocht hadden, werd zij naar de 
gevangenis gebracht. Jarenlang was 
deze naar het lichaam, teere, zwakke 
vrouw, doch met een krachtigen, won
derbaren geest, opgesloten en geschei
den van alles, wat mooi en schoon was 
in dit leven. Dikwijls leed zij gebrek, 

Lied, gemaakt door de MARECHALE in dagen 1;an strijd en beprneving. 

Het vreeselijke hol, waar menigmaal 
de echo van vervloekingen en wan
hoopskreten hadden weerklonken, was 
nu getuige van gansch andere klanken 
- gebed en lofzang bereikten de ooren 
der mede-gevangenen. 

Wie waren deze mannen, dat zij God 
konden prijzen in den benedensten ker
ker ? Welke was hun godsdienst, die 
hen liederen deed zingen in den nacht, 
vreugde gaf in pijn, liefde in antwoord 
op wreedheid ? Dienzelfden nacht won
nen zij bekeerlingen - de gevangen
bewaarder en zijn gansche gezin. De 
triomf door Paulus en Silas behaald is 
daar immer geweest als een licht-

Die bier om Jezus' wille verlaten 
Vader of moeder, huizen of land, 

Ontvangen al, wat ze eenmaal bezaten, 
Honderdvoud weder uit Zijn hand ; 

Honderden kindren, vaders en moeders, 
Zielen gewonnen voor den Heer, 

Eens diep gezonken zusters en broeders, 
Door hen gebracht tot Jezus weer. 

Wie 't eigen leven wil verliezen, 
Vindt 't ware leven in Hem alleen, 

't Leven, dat waard is om bet te kiezen, 
Liefde verspreidend om zich been : 

Aan de bedroefden brengend verblijding, 
Heeling aan 't gebroken hart, 

Aan de gebondenen bevrijding 
En den beproefden troost in bun smart. 

De bedoelde Legersamenkomst in het bosch, .geleid door de Marechale (de 
spreekster). Naar een oude plaat. 

Strong are the walls around me, 
That hold me all the day ; 

. But they who thus have bound me, 
Cannot keep God away : 

My very dungeon walls are dear, 
Because the GQd I love is here. 

Madame Guyon. 

Sterk zijn de muren rondom JIDJ, 
Ze omsluiten mij gansch den dag, 

Doch geen macht kan mijn God van mij 

Geen muur, die dat vennag : [weren, 

Mijn kerker - is mij nu zelfs dierbaar, 
Want Hij, Dien 'k bemin, woont daar ! 

(Vrij vertaald). 

ven voor den dienst des Heeren. Nu 
na zoovele jaren mag zij God eeren 
door onder geheel andere omstandig
heden van Hem te getuigen. Wij wil
len deze kleindochter van onzen Stich
ter en haar lotgenoote in deze beproe
ving, omringen door ons gebed, opdat 
zij goede getuigen zullen zijn en de 
Heer haar zangen zal geven in den 
nacht, die haar zullen helpen anderen 
voor Christus te winnen. 

* * * 
Er is echter een gevangenis, die wij 

allen behooren te vreezen, dat is -

Ik wil des Heilands volgeling wezen, 
Spreken alom van Zijn liefde en macht, 

Dat ook door andren Zijn naam geprezen, 
Hem alter lof en dank zij gebracht. 

Word ik dan ook gesmaad of geslagen, 
Om Zijnentwil miskend, gehoond, 

Voor Jezus wil ik -alles graag dragen, 
Daar mij Zijn liefde honderdvoud loont. 

Moet ik een eenzaam pad hier beireden, 
Kost bet mij dikwijls tranen en pijn, 

Voert Gij naar Golgotha mijne schreden, 
Moet angst en smart mijn deel bier zijn, 

'k Blijf U vertrouwen, needrig en stille, 
Steunend op Uw belofte, o Heer ! 

Wat ik verliet om Jezus' wille 
Geeft Gij mij honderdvoudig weer. 

de plaats, waar wij van Hem mogen 
getuigen. 

* * * 
Wij willen bij deze ,,wolk der ge

tuigen" uit oude tijden, gaarne nog 
enkelen toevoeg'en, doch wij moeten 
hen noemen ,,c1e unbekende g.etuigen". 
Zij vertegenwoordigen, Gode zij dank, 
een groote schare van jonge menschen, 
die hun Reiland niet verloochenden 
in deze zware tijden. Zij waren niet 
gevangen binnen kerkermuren, doch 
lagen gewond in een Ambulance-wa
gen ,,ergens in Holland", op dien droe-
ven Pinksterdag 1940 ........ . 

,,De Locomotief" vertelde er ons van 
en dit blad nam op zijn beurt het woord 
over uit een ,,Gereformeerd Jonge
lingsblad", van een zekeren heer A. 
~~~ . 

,, ......... Een hoffelijk commandant 
had mij toegestaan de gewonden in de 
ambulance4.reinen te bezoeken en met 
hen te spreken. Een luitenant bracht 
me door holle stationskamers naar een 
der perrons. Daar stond de ambulance
trein, een lange rij van D.-wagons ! 
't Was E:r druk en to ch stil. 

,,In dezen goederenwagen kunt u 
beginnen en dan trekt u de wagens 
maar door. Ik hoop, dat u onze beste 
kerels wat helpen kunt." 

En daar stond ik bij den eersten ge
wonde. Met een hoogroode kleur lag 
de jonge man op zijn brancard. Een 
pijnlijke trek op het gezicht. Hij hoor
de iemand bij zich en opende de oogen. 
En toen...... her kenning. Wij schaam
den ons niet over onze tranen. Wat 
was God goed, dat Hij ons ,,saamver
gaarde". 

(vervolg pag 3. kol. 1). 



Van de bemannmg is nog niets v r
, nomen. 

Deze en dergelijke berichten komen 
enkele malen per dag onze huiskamer 
binnen en bovendien grijpen wij met 
spanning, zoowel des morgens ah des 
avonds naar onze nieuwshladen, om 
toch maar volledig ingelicht te worden 
over een wereld, <lie in vlam staat, 
over legers van menschen, welke reeds 
weken tegenover elkaar staan, tot de 
tanden gewapend, voorzien van het 
meest moderne oorlogstuig, wachtend 
op een kans elkander te vernietigen. 

Is het een wonner, ~at velen in ver
twijfeling verkeeren, juist als de per
soon op onze plaat en zichzelf afvra
gen: ,Waar gaat het heen ?" Is het 
gezond verstand verloren gegaan? Is 
de mensch niet meer voor rede vat-

' baar ? Waar gaan we heen ? Zijn wij 
bezig onzen eigen ondergang te be
werken en zullen straks nomadenstam
men bezit nemen van de rookende 
puinhoopen van onze hooggeroemde 
cultuur? Waar gaan we heen? Schat
ten gelds worden besteed aan dit 
,..·11welijk werk. De kennis en energie 

etenschappelijke menschen wordt 
.ikt, om verderfbrengende mid
uit te vinden en op geraffineerde 
'oe te passen, teneinde anderen 

lgen. 
ellende ! Zeeen van bloed 
iedekken het aardrijk en 
· '· de bloem der mensch

' de slagvelden e-1 op 
·t breekt als wij <lit 

·\werken en angst 
\{ voor dit leven. 

~~htigheid, on· 
Y!e bij velen. 

Fel, met scherpe sikkels, snijdt 
d' oorlogsgod, die de aard doorschrijdt ; 
Jezus, toon den strijders 't pad, 
leidend naar de hemelstad. 

Stel ons als een blanke schaar, 
onbevreesd in 't heetst gevaar 
roepend : lief de is de macht, 
die der wereld redding bracht ! 

niet slilimeren') en De Heer zal U niet, dat gij positie moet kiezen voor 
bewaren van alle kwaad, Uwe "'iel zal de eene partij tegen de andere, maar 
Hij bewaren.'' (Ps.121.) Wat is het toch roept tot God, niet alleen ten eigen 
jammer dat velen zich geen tijd gun- behoeve, doch ook terwille van ande
nen, om opwaarts te blikken en te ren. Wij moeten bidden tc)t den Heer, 

iet zoo te luisteren naar de stem van de eeuwige smeekend, dat Hij de menschen tot 
van den Liefde, Die troost, rnst. kracht en moed bezinning zal brengen en onderwijl 
' afge- schenkt. moeten wij onze ooren sluW~n voor al 

ver- Treedt 1940 maar met vertrouwen den laster, die over en weer wordt uit
~ing tegemoet, schrikt niet terug voor het gestort en het onchristelijk gepraat 

er leven met al zijn strijd en zorgJ .... __."£ oorlog noodzakelijk is en ook niet 
Christus wil u lei den en b~W~n'! 1 afge end kan word en en we moeten 
Verspilt niet uw tijd om al de elleadt!, bezjg~den met de belang·en van 
:lle €r is te beredeneeren ~Ii <lenkt ook het ko~nk~ Gods. 

J' 

af grand en de booze ma ch en in e 
·lucht te bestrijden met de wapenen des 
geestes, vervul~ van een verlangen n.l. 
anderen te dienen en te leiden tot den 
Reiland. Komt, zusters en hrneders, vol 
goeden moed, het nieuwe jaar inge
treden, gekleed in de uniform, welke 
de .apostel Paulus ons beschrijft in zijn 
brief aan de Efeziers : 

,, Voorts breeders (en zusters) wordt 
krachtig in den Heer en in de sterkte 
Zijner macht. Doet aan de geheele 
wapenrusting Gods, opdat gij kunt 
staan tegen de listige omleidingen des 
duivels ; want wij hehben den strijd 
niet tegen vleesch en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen 
de geweldhebbers der wereld, der duis
ternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. 

Daarom neemt aan de geheele wa
penrusting Gods, opdat gij kunt weder
staan in den boozen dag en alles ver
richt hebbende, staande blijv€n. Staat 
dan, uwe lenden omgord hebbende met 
de waarheid, en aangedaan hebbende 
het borstwapen der gerechtigheid, en 
de voeten geschoeid hebbende met de 
bereidheid des Evangelies des V redes. 

Bovenal aangenomen hebbende he 
schild des geloof s, met hetwelk gij 
de vurige pijlen des boozen zult k 
nen uitbl~schen. ·En neemt den 1 
der zaligheid ( verlossing) en 
zwaard des Geestes, hetwelk is ( 
Woord ; met alle bidding en smeek 
biddende ten allen tijde in den Gt 
en tot hetzelve wakende met alle geL 
righeid en smeeking voor al de hei 
gen." Efeze 6 : 10-: 

Zoo klaargemaakt, kunnen wij kloe 
ke daden doen en zullen wij de vreug
de smaken, dat ook in het nieuwe jaar 
Gods koninkrijk met kracht zal worde~ 
uitgebreid, want de overste Leidsman 
Zelve is met ons en roept ons toe : 

Zijt niet verschrikt ! 

Uwe verlossing is na1bU ! 

Halleluja! 



stelling was voor de ema 
rangers. 

De viering van het 45-jarig Jubileum te 
S&\1ARANG is voor onze inheemsche mak
kers een echt f eest geworden. Van alle 
deelen van Java waren ze samen gekomen 
naal' de plaats, waar f eitelijk het Legerwerk 
begonnen was en het eerste officiecle Hoof d
kwartier werd gevestigd; nu een belang
rijk middelpunt van het inheemsche werk. 

Treff end mooi zong het zangkoor ; adem
loos werd geluisterd en genoten. Er waren 
ook verschillende sprekers die als tolk dien· 
den voor de velen, die zeker gaarne de kan . 
tot spreken hadden gehad. s 

Het was eer. aardige gedachte van den 
Kommandant zijn ,,gasten" te ontvangen met 
een f eestmaaltijd. Envoy Oey had zeer royaal 
gezorgd voor al wat noodig was en met trots 
vertelde hij, hoe de rijst voor dezen echt 
IndLchen rijsttafel gegroeid was op Kreng
seng, en geheel bereid was door heilssolda
ten......... en nu door heilsofficieren werd 
genoten. Ook de Plaatselijk officieren waren 
op Zaterdagavond 25 November bij dit fees

telijke welkom aanwezig. 

Daar was allereerst de ,,mas-majoor" v 
Boegangan, een van de heilssoldaten van (Ill 

eersten tijd. den 
Mevrouw Majoor Nelwan verwlkte 

getuigenis der zusters. het 
Kapitein Sihono, een van de jongere 

der Javaansche officieren, getuigde m. garde 
in de voetstappen <ler pioniers tf et klem 
tre<len op den weg van godsvrucht e·! willen 

Hoewel genoten was van al dez< n dienen, 
nissen, werd toch verwachtend ~ getuige
naar het bijbelwoord van den Kol uitgezien 
grond was gelegd, de harte-deu .onel. Go2dA 
open, een teere geest was gewei· stond wijd 
mooie heiligings-liederen en or kt door onze 
bezield door den Heiligen G tZe leider was 
dan anders, dan dat hij op eest. Kon het 
gebruikt we rd door den Hee: machtige wijze 
van een woo rd uit den Efe: t 1 Aan de hand 
de groote verantwoordeliJ,e-brief, zette hij 
kinderen uiteen. , Adeldor kheid van Gods 
de Kolonel ,,en wij zijn n verplicht" zeide 
geliefde kinderen, welk navolgers Gods als 
harten behoort er dan . een adeldom des 
worden." Dat de bood bij ons gevonden te 
was en ter harte werd schap goed begrepen 
groote aantal makker. genomen, bewees het 
meerdere heiliging te ·s, <lat neerknielde om 
met God te vernieu1 . zoeken en het verbond 
ure. ,ven. Het was een heilige 

Het geestelijk f eest van deze dagen was 
echter datgene, wat van de grootste waarde 
was en hoe intens hiervan werd genoten 
bleek uit het bezielend gezang, de innige 
vurige gebeden, het intens medeleven in 
alles, wat gezegd en gedaan werd. Dien eer
sten avond waren het Envoy Oey en enkele 
andere makkers die gelegenheid hadden uit 

~e volheid des harten te sprek~n van wat 
i vonden in den dienst van Christus. 

-Kolonel Lebbink, die op dit Congres den 
., Kommandant assisteerde, sprak een 

edigend woord, vertaald door Brigadier 
5 die zich evenals mevrouw Loois een 
' vertaler betoonde gedurende deze dagen. 

rouw Beekhuis sprak een eenvoudig 
.fend woor~ dat regelrecht doordrong 

c het hart van haar makkers. Onze leider 
ees in zijn toespraak allereerst op de groote 
mkbaarheid, die er was in zijn hart voor 
J wat de Heer in de afgeloopen 45 jaar had 

willen doen. ,,Als God met het leven van 
wee jonge mannen - hierbij doelend op de 

pioniers - een Leger heeft kunnen voort
brengen, zooals wij in Ned.-Indie heden 
ten dage tellen, wat kan Hij dan niet doen 
door U alien !" Dit was het woord van onzen 
leider en de geest ervan doorademde alle 
bijeenkomsten. Het beste, het diepste werd 
aangeraakt. 

Deze droeg een De avondsamenkomst. 
wel meer dat v geheel ander karakter en 
komst. Het was an een Herdenkingssamen
resident A. M. een Hollandsche dienst. De 
tegenwoordiger Pino was aanwezig, aJs ver· 
Midden-Java, van den gouverneur van 
als resident zoowel als in zijn eigen functie 
meester had van Semarang. Ook de burge
terwijl wij zich laten vertegenwoordigen. 
gewaardeer ook dr. Angenent als oud en 
komen. I :d L€gervriend mochten verwel
aandacht Jt.-Kolonel Lebbink bepaalde de 
zette Ko bij Psalm 98. In deze bijeenkomst 
organiS< lonel Beekhuis den groei van onze 

1tie gedurende de afgeloopen 45 jaar 

Het plechtige moment van de inzegening. 

zaal van Semarang I eruit. Groote bamboe
kokers waren voor het platform aangebracht, 
gevuld met prachtige bloemen, terwijl bloem
stukken van vrienden en familie er tusschen 
prijkten. De zaal was gevuld met vrienden, 
die op een of andere wijze in nauwer con
tact met de bruid vooral waren gekomen, 
tijdens haar verblijf in Semarang als assis
tente van het korps aldaar. 

Alvorens tot de inzegening over te 
gaan bepaalde de leider, onze Kolonel, zijn 
gehoor bij het mooie woord, speciaal bedoeld 
voor bruid en bruidegom, <loch ook van toe
passing op de schare : ,,De eeuwige GJd zij 
u een woning." ,,Mooie gedachten, die zeker 
ook in later jaren nog menigmaal van waarde 
zullen zijn voor de betro\kenen, gaf onze 
leider door. Daarop vond de inzegening 
plaats. Rustig en met diepen ernst, gepaard 
aan stille vreugde, werden de beloften her
haald en het ,,Ik wil" uitgesproken, de rin
gen gewisseld. Door de gansche vergadering 

Nu kwamen bruid en bruidegom zelf aan 
de beurt en natuurlijk ontvingen beiden een 
hartelijk applaus. Rustig en wel doordacht 
was het woord van de eerste. God dar 1 

voor Zijn leiding, Christus het midd . 
van haar leven wetend, gaat Kapiteine 
sema deze nieuwe levensperiode in. F 
over ,,Gods hand" was haar aanleir' 
jeugdherinnerir:g naar voren te hr~ 
haar vader, <lien zij reeds jong ' 
doch die haar geraden had 
Gods hand te leggen. Me1 

spraa~cje in het Maleisch 
Semarang I, die dit 7.1 

digde zij haar eer~ 

Wiersema. De Kar 
van dankbaarhf · 
zijn !eiders, m' 

zen blijden 
bijgedragen 
den Heer 
besloot 
dezen werd bun ,,Dat 's Heeren zegen op U daal", 

toegezongen en daarna waren het niet meer gezr 
de Kapiteins Taat en Wiersema, doch de W' 

Kapiteins Wiersema, die met stralende ge
zichten naast elkaar plaatsnamen. 



ven eetL ecnter m cten 10op uer Jaren worte1 
geschoten. De oogen van het gouvernement 
zoowel als van pa1ticulieren zijn steeds meer 
open gegaan voor den nood der menschheid 

' 

up den morgen, oat ae r1ooge gasten ver
wacht werden, zag de Kolonia er echt fees· 
telijk lrit. De menschen van dit land heb· 
ben er zoo echt slag van om van gewone 

DE NIEUWE VELDTOCHT 
Januari .-Februari-Maart 

W ederom roep ik alle officieren, soldaten, recruten en bekeerlingen op 
voor een nieuwen Veldtocht, te be~nnen 1 Januari 1940. 

Met dank aan God denken wij terug aan r~ke zegeningen en groote 
overwinningen, welke de Heer ons in het verleden heeft geschonken en vol 
vertrouwe" n in biddend opzien tot den Oversten Leidsman en Voleinder 
onzes geloofs, J ezus Christus, maken wij ons nu weer op voor een nieuwe 
poging tot uitbreiding van Gods Koninkrijk in deze gewesten. · 

Laat ans met ernst en biddend zoeken : 

1. de heiliging van Gods volk ; 
2. de bekeering van velen, welke nu nog buiten het Koninkrijk Gods staan. 

W anneer wij doelbewust en geestelijk wel toebereid zullen strijden in 
Gods naam en kracht zal de Heer ons pogen zekerl~k heerlijk loonen. 

Het ligi in de bedoeling, een intense geestelijke paging te doen om velen 
. in den loop dezer eerste maanden van het jaar met het volle rijke evangelie 

van verlossing en heiliging bekend te maken en in de laatste maand van 
den Veldtocht, Maart, voor zooverre dit mogelijk is, de inzameling der vrucht
ten te houden en op den Eersten Pa~chdag in alle korpsen een inzegening 
van soldaten te hebben, opdat zij, die begonnen zijn Christus te yolgen, als 
flinke strijders in dienst des Konings zullen voortgaan. Wij geven hieronder 
het programma voor de maand Januari. 

Dinsdag 9 J anuari. 
Zondag 14 Januari. 
Van 15 tot 20 Januari 

Soldatensamenkomst-bespreking der plannen etc. 
Begin van den Veldtocht. 
Huisbezoek door alle makkers, daartoe aan-
gewezen. 

W oensdag 17 Januari. Dag van Ge bed, of een halve nacht van gebed 
in die week. 

In de week van 15-20 Jauuari 
Elken morgen een korte bidstond, elken dag bij
eenkomsten in zaal, wijk of (en) openlucht. 

Zondag ?1 ~anuari. DAG VAN VERLOSSING ! ! 
2e week van 22-27 Januari. 

Vernieuwde aanval op de machten der duisternis. 
Zondag 28 Januari. Dag van Lof en Dank voor ontvangen zegeningen. 

God zegene deze nieuwe poging ! 
Ik reken op U ! 

A. C. BEEKHUIS 
· Terr. Kommandant. 

auto's met de bezoekers voor en had de ken- · =====:::==:=:::::=::::==:::=:. 

nismaking plaats. Het jongste dochtertje van 
de Majoors Nelwan overhandigde aan me· 
vrouw Van Starkenborgh een bouquet. Me
vrouw was vergezeld van de beide freules 
en den Intendant, Kapitein Adjudant de Bie. 
Verder bestond het begeleidend gezelschap 
uit mevrouw Van der Hoek, echtgenoote van 
den Gouverneur van West-Java; mevrouw 
Van der Capellen, echtgenoote van den re
sident van Cheribon ; de ass. resident en 
mevrouw Colenbrander ; mevrouw Van 
Slooten, echtgenoote van den penningmeester 
van het bestuur der Stichting ,,Cheribonsche 
Bedelaars-Kolonie" ; dr. Abdul Patah, resi
dentie-arts met echtgenoote. 

Dadelijk werd begonnen met den rond· 
gang en met groote belangstelling namen 
mevrouw Van Starkenborgh en de freules, 
zoowel als de overige leden van het gezel
schap kennis van den stand van zaken. Met 
vreugde werd gezien, hoe de menschen aan 
het werk waren. Een deel der mannen was 
bezig met het vlechten van mandjes, be· 
stemd voor vruchtenvervoer. Voor . dit 
product, hoe ~nvoudig ook, is goede afname. 

Wachtend 
op hun 
ontbijt. 

OPRECHTE LIEFDE LEIDT TOT 
OPRECHT DIENEN. 

Een dame bezocht eens de studio van den 
bekenden kunstschilder M. Gustave Dore. 
De artist was juist bez1g de laatste hand 
te leggen aan een beeltenis van den Reiland. 
Toen de dame binnenkwam werd haar. aan
dacht onmiddellijk getrokken door het ge
laat van den Meester. Terwijl zij .zot> stond, 
sloeg de schilder haar aandachtig gade. Plot
seling wendde de dame zich tot her:1 en 
vroeg, waarom hij haar zoo aanstaarde. Zijn 
antwoord was : ,,Ik wilde de uitwerking zien1 

die de beschouwing van <lit Gelaat JP U 
had - en U vindt Het goed 1" 

,,Ja", was het antwoord, ,,en weet U, wat 
ik zoojuist dacht [ Dat U nooit dit Gelaat 
z66 zoudt hebben kunnen schilderen als U 
den Meester niet liefhad. ' 

,,Of ik Hem liefheb ~" riep de artist uit. 
,,Ik heh Hem innig lief en hoe meer ik Hem 
liefheb, . hoe beter ik Hem kan schilderen ! " 

Zoo gaat het ons allen, hoe meer wij Hem · 
liefhebben, hoe beter wij Hem aan anderen 
klinnen uitdragen !', 



wa daarop haar woord. en onder het spelen van Leger· en volks
liederen, de Kolonels met Brigadier Wood
ward en Adjudant Frederiksen voorop, mar-

menschen waren in de e€rste samenkomst warden. 

Zij zeide o.m. niet te willen treuren, maar 
in het geloof op Gods beloften te steunen. 

cheerden alien te zamen naar Rowiga, een 
fe€stelijke intocht. 

,,Wat wij zijn, zijn wij door Hem. Wat vader 
is geweest, was hij door God", aldus de 
Adjudante. Met klem zeide re ook, de taak 
door haar vader van God ontvangen, te 
willen voortzetten n.1. Java te winnen voor 
Christos en dit te willen ,,blijvend in Jezus, 
nauw met Hem verbonden". Geen klank van 

In de kindersamenkomst den volgenden 
dag waren een · 275 kinderen, die door dp ·· 
Kolonel werden toegesproken. De morgen
samenkomst werd bijgewoond door een 400 
menschen. In deze bijeenkomst reikte me
vrouw Kolonel Ridsdel de ster voor 35-jari-

Boven: De Chef-Secretaris en 
mevr. Ridsdel met het 
groepje Europe€sche offi· 
cieren. Kapiteine Karcher 
ontbreekt, doch zij nam de 
foto. · 

treuring, doch een overwinningskreet was er 
te beluisteren in dit woord. gen trouwen dienst uit aan mevrouw Briga

dier Woodward. Gods Ckest was duidelijk 
Toen was het oogenblik aangebroken van merkbaar in al wat gezegd en gezongen was. 

heengaan. Met diepen ernst vervulde onze Als heerlijk resultaat knielden een 80-tal 
leider de laatste plechtigheid en klonk het personen neer om zich den Heer te wijden. 

Rechts: Mevrouw Lt.-Kolonel 
Ridsdel met een groepje 
vrouwen in Koelawi-klee
ding. 

,,stof tot st-Of en asch tot asch" - doch 
Halleluja ! het opstandingswoord volgde 
daarcp en hief het oog naar boven, waar Hij 
is, Die dood en graf heeft overwonnen en 
door Hem Zijn volgelingen het eeuwige 
leven heeft geschonken. B. 

* * * 

Vele telegrammen van medeleving en dank 
aan God voor zijn gezegend leven werden 
ontvangen. Enkele hiervan willen wij 
noemen: 

Commi sioner Benwell, leider in Neder
land, telegraf eerde : Hoe bemoedigend is de 
wetenschap, dat wij f eitelijk niet gescheiden 
zijn van degen°n, die in Jezus ontslapen 
zijn. Zij zijn in de eene kamer, wij in de 
andere. God bezoekt ons beiden. Alleen 
kmmen wij elkaar niet ontmoeten, dat is 
alles en wij zien dus slechts uit naar een 
persoonlijk We€rzien. De Gedenkdienst in 
Holland wordt op Zondag 8 December ge
houden. Ons innig medeleven met de 
dochter". 

Uit Peking werd geS€ind : ,,Wij prijzen 
God voor het leven van den Kolonel1 wij 

bidden voor Melatti", 

De Demonstratie, welke op deze samen-
komst volgde, en die buiten voor het offi-
cierskwartier gehouden werd, was een groot 
succes. Daarop volgde een vereenigde korps· -
ONZE KADETrEN. 
De eerste Geestelijke nag onder leiding van 
den Territoriaal Kommandant 

Zoodra de jonge menschen, die van heinde 
en ver naar Bandoeng gekomen zijn, om 
opgeleid te warden tot officieren van het 
1£ger des Heils, wat ingeburgerd zijn en 
gewend aan nieuwe omgeving en levens· 
wijze in de K weekschool, wordt begonnen 
met grondige bijbelstudie en het geven van 
lessen in de Leerstellingen en beginselen 
van onze organisatie, terwijl daarnaast ook 
aan de practische opleiding zooals huisbe· 
zoek, den verkoop onzer bladen e.d. de noo-
dige aandacht gegeven wordt. Meer belang-
rijk echrer nog dan het reeds genoemde is 
ook de verdieping van het persoonlijk gees-
telijk leven, waaraan niet alleen door de 
Kweekschool-officieren, doch ook door onze 
leiders groote aandacht wordt gegeven. In 
verband daarmede worden op geregelde 
tijden ,,Geestelijke Dagen" gehouden, geleid 
door den Terr. Kommandant, den Chef-
Secretaris, alsook den K weekschoolleider 
zeli. 

Deze dagen zijn hoogtepunten voor onze 
jonge menschen, waarop nieuwe bezieling, 

aanwezig, de vrouwen in hun typische klee· 
ding, waarvan wij hierbij een afbeelding 
geven. Onder de velen die dien morgen 
neerknielden om den Heer te zoeken, was 

en mevrouw Beekhuis voor den eersten keer 
met den cursus der ,,Standvastigen" zulk een 
Dag, die zeer gezegend was en van groote 
geestelijke beteekenis voor deze jonge men· 
schen, die aan het' begin van hun loopbaan 
staan. Moge de Heer Zijn werk in hen ver-
diepen ! 

In een volgend nummer hopen wij iets 
meer over de Kadetten van dezen cursus te 
vertellen. 

UW EENIGE VRAAG. 

Vraag niet wat de menschen zeggen, 
D'een vindt goed, wat d'andere laakt; 
D' een keurt af met scherpe woorden 
Waar des andren hart voor blaakt. 

Vraag niet wat de menschen zeggen, 
Vraag - en doe dit telkens we€r -
Bij uw denken, spreken, hand'len, 
Slechts het oordeel van uw Heer. 

Vraag niet wat de menschen zeggen, 
Want hun oordeel, koud en hard, 
Oppervlakkig, onrechtvaardig, 
Geeft u moog'lijk pijn en smart. 

Vraag niet wat de menschen zeggen, 

Commissioner Blowers, de Internationaal 
Secretaris stuurde de volgende boodschap : 
,~reng oprecht en innig medeleven van den 
0€neraal en den Chef van den Sta( over 
aan de achterblijvenden. God ondersteune 
en schrage hen ! Met waardeering denken 

nieuwe perspectieven en heel dikwijls ern Wie hier ooit uw doen bedill', 
nieuwe doop des Geestes tot hen komen. Dit zij 't richtsr.oer van uw leven, 

wij aan zijn trouwen dienst", Op Dins<lag 12 December leidden Kolonel Dit de vraag : Wat is Gods wil 1 

MAKA SS AR. 

Gezien de Chef -Secretaris en mevrouw 
Ridsdel vier dagen in Makassar moesten 
wachten op een boot voor Soerabaja, werd 
deze tijd productief gemaakt op velerlei 
wijze. A1lereerst werd grondige inspectie 
gehouden van de boeken en alles wat den 
arbeid in deze plaats betreft. Adjudante Schot 
en haar assistenren doen daar een mooi werk. 
D€ Adjudante is een bekende en geziene · 
persoon bij alle lagen der ·bevolking en haar 
arbeid wordt er ten z*rste gewaardeerd. 

Den eersten avond werd een Soldaten· 
samenkomst gehouden in het aan het me· 
disch werk verbonden korps. Zes en twintig 
makkers waren aanwezig. Natuurlijk ~ng 

het hart van mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel 
uit naar de zusters en werd ook een Gezins· 
bond-samenkomst geleid. Bijzonder werd 
dit op prijs gesteld, daar het de eerste keer 
was dat een T.G.B.S. Celebes bezocht. 

Ook had de Adjudante een bijzondere sa· 
menkomst gearrangeerd in de Kemah lndjil 
voor de Maleisch sprekenden. Toen de Kolo-
nels binnenkwamen waren een 500 menschen 
tegenwoordig, die met grootl\ aandacht luis-
terden naar de Evangelie-boodschap. 

De laatste avond van dit verUijf in Makas-
sar was gewijd aan een bijeenkomst voor 
Hollandsch sprekenden in reeds genoemde 
zaal. Een 130-tal belangstellenden was aan-
wezig. Groo}e zegen kwam tot het hart, ter: 
wijl de Kolar.els uit eigen ervaring, zoowel 
als aan de hand van Gods woord de e€uwige 
waarheden naar voren brachten. 



H ET is nog maar enkele weken geleden 
dat Lt.-Kolonel Brouwer in een vurig 

dankgi!bed zijn ziel uitstortte v<>or God in 
de grootsche Herdenkingssamenkomst van 
ons 45-jarig jubileum te Bandoeng. Wie had 
toen kunnen denken. dat reeds zoo spoedig 
de oproep tot hoogeren dienst voor hem zou 
komen ! Doch - de Kolonel was gereed teen 
de roepstem kwam. Na enkele weken van 
minder we! zijn, waardoor de lichaan1Skrach
ten sterk afnamen. kwam Zaterdagnacht 2 
December plotseling het einde. Gedu.rende 
de dagen, dat de Kolonel zich van de nade
rende scheiding l>ewust was. maakte hij alle 
noodige aardsche schikk.ingen en kon bij 
rustig afscheid nemen van zijn eenig geliefd 
kind. Adjudante Melatti. 

Mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink. die . .het 
voorrecht en de eer had" zooals zij het zelf 
telkenmale in haar toespraken in de gedenk-
diensten uit.o te, om den Kolonel te ver-
pl - V' hoe op een morgen, toen 

tt:t. c.i.e~Lt·C:>\-- __._ __ t werci Dltgtd.i-actili .;u ::.e 

liken open gingen, de Kolonel biermede in
,temde met de woorden : ,,Ja, nu nog het 

daglicht, tot <le Dageraad komt en de scha
duwen vlieden." Nu is dat oogenblik aange
broken en ziet deze dappere strijder, die 50 
jaar als Heilsofficier voor zijn God heeft ge
werkt, zijn Koning van aangezicht tot aan
gezicht. 

Hij was een strijder Gods, een waardig 
strijder voor zijn Koning, neen meer. bij was 
een Koningszoon, gekocht en gereinigd door 
het dierbaar bloed van J ezus, toen hij als 
jongen bekeerd werd aan de zondaa.rsbank 
van het Leger des Heils. En als een getrouw 
zoon heeft bij zijn Vader gediend ! 

Op S November 1889 kwam Jacob Brou
wer als Kadet in opleiding in de Kweek
sc.hool. Sinds dat oogenblik was er geen om
zien, doch een in1mer voorwaarls gaan, alle 
gaven en krachten wijdend aan den dienst 
zijns Meesters. Eerst in het eigen land en 
toen op Gods roepstem op 15 October 1894 
als zendeling naar Ned.-Indie. om daar te 
zamen met wijlen Ensign Van Emmerik den 
Legerarbeid te beginnen. 

Eenzaam en moeilijk waren de eerste jaren, 
doch juist toen bleek welk een geloofsheld 
deze strijder Gods was. Volhardend en 
eenvoudig, met een groote liefde tot de- be
volking, ging hij voorl. In 1901 gaf God hem 
een hulpe in den strijd in Adjudante Twy
ford, een Australisch officier, die ook reeds 
enkele jaren als zendelinge op Java werk
zaam was. Na elf jaren werden de Stafkapi
teins Brouwer overgepl<I""tst naar Nederland, 
waar verschillende staf-aanstellingen wer
den bekleed, totdat in 1918 de Kolonel als 
Chef-Secretaris werd aangesteld voor China. 
Met g1'ooten zegen mochten de Kolonels hier 
4 jaren arbeiden en toen wederom overplaat
sing naar het vaderland volgde, werden zij 
beiden met open armen ook bier weer ont
vangen. 

Een tijdperk van God verheerlijkenden 
arbeid als Kweeksc.hoolleider en Veld-Secre
taris volgde. Voor de officieren met wie de 
Kolonel in deze functie zooveel te maken 
had, was bij een zegen en bezieling en noode 
zag men den tijd naderen voor uittreden. 
Toch brak dat oogenblik aan op 29 Octobe~· 
1931, na<lat de leeftijd van 65 jaar l;>ereikt 
was. 

STRIJDKREET JANUARI 1940 

Een der beide 

pionier- officieren 

van den Leger 

des Heils-arbeid 

in N ederlandsch

lndie, bevorderd 

tot Heerlijkheid. 

op 2 December 1939. 

Officieel gerekend was toen de diensttijd 
ten einde, <loch een Christen en heilsofficier 
is een strijder tot het einde. De liefde tot 
bet zendingsveld was in beiden krachtig ge
bleven en telkeris weer in den loop der jaren 
tot uiting gekomen, temeer nog nadat zij 

hun eenige dochter voor het werk in Java 
hadden afgestaan. In begin 1932 vertrokken 
ook de Kolonels naar Ned.-Indie om bier 
hun laatste levensjaren te slijten, niet ver
moedend, dat d<" levensreis voor mevrouw 

Kop van den 
stoet, die het 
stoff elijk o m
h u 1 s el van 
Lt.~K o Jone] 
BROUWER 
grafwaarts 
begeJeidde. 

Brouwer reeds in Juli van datzelfde jaar 
beeindigd zou worden. 

En nu, na ruim 7 jaar, is de Kolonel hz.ar 
gevolgd om te zamen den Koning te dienen 
in Zijn heerlijkheid. 

De Gedenkdiensten. 

Aangezien de dag na des Kolonels heen
gaan een Zondag was, werd de Hollandsche 
Gedenkdienst gehouden in Bandoeng I op 
Zondagavond en ofschoon er weinig gele
genheid was geweest bekendheid te geven 
aan <lit verscheiden, had de mare zich toch 
reeds verspreicl en waren vele belangstel
lenden opgekomen. In Bandoeng II, bet 
korps, waar de Kolonel soldaat was, werd 
een Maleische dienst gehouden op Maandag·· 
avond. Wij k:unr..en onzen lezers slechts in 
bet kort iets weergeven van het vele, wat 
ter nagedachtenis werd gesproken. De zaal 
van beide korpsen was in overeenstemrning 
met de omstandigheden met liefde en zorg 
versierd. De liederen spraker. allen van 
overwinning, van vreugde over de ontmce
ting met den Helland, van het Land, waar 
dood noch rouw, noch zonde meer zullen 
zijn. De rustige, blijmoedige houding van 
Adjudante Brouwer, die op bijzondere wijze 
door God werd gesterkt, vervulde allen 
met eerbied, doch was tevens een aansporing 
om den blik 'Omhoog te wenden en de eigen 
ziel te doorzod.ten. 

Bij het beluisteren van de waardeerende 
woorden in deze bijeenkomsten gesproken. 
zou zelfs een oningewijde zich een duidelijk 
beeld hebben kunnen vormen van Kolonel 
Brouwer. Kolonel en mevrouw Beekhuis, 
die in nauw contact met den Kolonel had
den gearbeid, noemden hem een ,,Christe
lijk voornaam strijder, een heiligheidspre
diker, een man Gods"; mevr. Lt.-Kolonel 

EEN STRIJDER GODS - OPGEROEPEN 
TOT HOOGEREN DIENST. 

Lt.-Kolonel J. G. Brouwer. 

Lel>bink die den Kolonel verpleegde, sprak 
ever de t'ust en overgave, die zijn leven 
kenmerkten ; Majoor Ramaker had hem 
reeds als jonge man leeren kennen als een 
uitnemend raadsman en lichtdra:ger voor 
Ohristus ; Lt.-Kolonel Lebbink had in hem 
een uitnemend voorbeeld van eenvoud, waar
heid, geduld en zelfopoffering ,gezien ; Ma
joor Jennerstrom sprak over hem als de 
getuige, die op zulk een wijze van zijn Mees
ter vertelde, dat het !even rijker werd door 
de ontmoeting met dezen Godsman. Kapitein 
Helmhout als korps-officier van Bandoeng 
II sprak over de groot.e liefde, die van den 
Kolonel uitging ; Kapiteine Kappers als 
huisvriendin van de Adjudante memo~ 

reerde den grooten eenvoud van levenswan
del en de getrouwheid in het gebed, die 
zij in den Kolonel had opgemerkt. 

Adjudante Br<>uwer sprak in Bandoeng I 
op bijzondere wijze over de handen van haar 
vader, die haar zooveel geleerd en zoo goed 
geleid hadden. Als kind hadden ze haar tot 
Jezus geleid, als oudere op den weg der 
heiligmaking, als kadet op het pad van bet 
heilsofficiersschap. Ook sprak zij over haar 
vader als zielenwinnaa.r en het was in Ban
doeng II, dat zij wonderbaar gesterkt een 
vurig pleidooi bield tot den zondaar om 
den Reiland van haar vader te volgen. Tot 
de soldaten V1;U1 bet korps richtte zij zich 

met de dringen:Je noodzakelijkheid van een 
geheiligd leven. hen erop wijzend, dat een 
voortdurend contact met den Reiland het 
geheim was geweest van bet geheiligde leven 

Aan de groeve: 

Adjudante Brouwer 
spreekt over bet 
leven van haar 
vader. 

• • . • stof tot stof, 
asch tot asch in de 
vaste en zekere 
hope hem weder te 
on tmoeten op den 
opstandingsmorgen 

van haar vader. Op geen betere wijze had 
de dochter den vader kunnen eeren, dan 
op deze wijze van hem te getuigen na zijn 
heengaan. Diepen indruk maakte alles wat 
zij zeide, zoowel als de wijze, waarop zij 
dit leed droeg. 

Onze !eider wist ook uit Gods woord 
heerlijke beloften van troost voor de achter
geblevenen te putten en bet ,,Gij, God zijt 
ons een toevlucht van geslacht tot geslacht" 
zal ongetwijfeld diepere waarde hebben dan 
ooit tevoren voor alien, die naar de toe
spraken luisterden. 

De Uitvaart. 

Deze was een Kcningskind waardig. Voor
dat het stoffelijk omhulsel werd Weggelegd, 
was er eerst een plechtige uitvaartdienst in 
de zaal van Bandoeng II, waar vertegen
woordi~e.rs van de zending, vrienden en 
belangstellenden en vooral een groot aantal 
Chineesche makkers tegenwoordig was. Ook 
nu spraken verschillende kameraden en 
brachten een laatsten groet aan den Kolonel, 
terwijl door woord en lied God werd ver
heerlijkt. Na dezen dienst gingen de makkers 
langs de kist om nog een laatsten blik te 
werpen op bun Kolonel, die daar zoo 
vredig in de Legeruniform laig, ,,ontslapen 
in Christus". 

Met voile muziek, alle officieren in de 
mooie witte uniform, trok de stoet langs 
Bandoeng's wegen naar de oude begraaf
plaats. Nu en dan klonken liederen van 
overwinning, Evangelie predikend, tot ieder, 
die men passeerde. Vele belangstellenden 
hadden zich op het kerkhof verzameld, waar 
een mooie dienst werd gehouden. Rustig 
stcnd de Adjudante daar temidden van haar 
familie. Vlak naast 'dat van mevrouw Brouwer 
is het stoffelijk overschot van den Kolonel 
ter ruste gelegd. Ontroerend was het woorCI 
--· ....... ...} .... - ...... 17"1 .. ,..-.... .1 ' . , 

va1< ue 1Ucl.lU\.c1·~, LUe spra.B:en, o.a. van 1\.: 

tein Wattimena, die namer.s de inheem~ 
officieren sprak over wat de Kolonel im 
voor hen was geweest. ,,Geen aard 
schatten gaf hij ons, als bij ons ontmo. 
<loch immer iets voor de ziel", was z1 
wel bet mooiste wat gezegd kon wor 
door een mede-makker. Met kracht we 
ook bet waarschuwend woord gesproken d()(. 
onzen Kolonel, die op waardige wijze dezen 
dienst leidde. Hoe wonderbaar werd de 
Adjudante ook nu gesterkt, toen ze met 
twee harer zuster-officieren het lied zong, 

(vervolg pag. 6 kl. 1). 
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Brigadier Edw. Rosenlnnd 
bevorderd tot HeerlUkheid. 

ontvangen van het bericht van zijn heengaan 
werd een plechtige gedenkdienst geihouden 
door de Adjudants Gladpootjes. 

Majoor Wikdal, een der vrienden van den 
Brigadier, schree£ een woord van waardee
ring over <liens !even, waaruit wij een blik 
krijgen in het karakter van dezen waren 
zendeling. 

Door Majoor P. Wikdal. 
Onze makker en broeder, Brigadier Rosen

lund, is heengegaan ! Wie had dit gedacht, 
toen de familie Rosenlund afscheid van ons 
nam in Semarang ! Doch God heeft het zoo 

~ Q gewild en nu is hij bij zijn Meester thuis 
in de eeuwige woning, die voor hem bereid 

Z OOALS in de December-Strijdkreet is. Zijn strijd hier op aarde is voleindigd, hij 
reeds met een enkel woo1·d werd streed den goeden strij d en heeft het geloof 

gemeld, werd Brigadier Rosenlund op 28 behouden. 
October 1.1. tot Heerlijkheid bevorderd. Na- lk leerde den Brigadier kennen in 1921 
dien zijn bijzonderheden omtrent zijn heen- en wel op Celebes, toen ik zelf pas in Ned.
gaan ontva:cgen, die wij gaarne aan mak- Indie was gearriveerd. Hij was een waar 
kers en vrienden doorgeven. herder voor de schapen der geestelijke 

Commissioner Larsson, de Terr. Kornman- ,,kudde" aan hem toevertrouwd. Het was in 
dant van• Zweden, me1dde, dat de .doktoren Koelawi in Midden-Celebes, waar ik hem 
in Finland, waar de Brigadier vertoefde, zag trekken door bosschen en wildernissen 
diens ziekte schijnbaar niet begrepen, red.en om te zoeken, of er menschen woonden, die 
waarom hij naar Stockholm werd overge- hij het Evangelie kon prediken. In Towoe
bracht. Een maand ongeveer was de B1iga- loe, ver, ver het binnenland in, (hij was 
<lier hier in het ziekenhuis, terwijl mevrouw daar voor het bestuur er kwam) opende hij 
Rosenlund inwoonde bij de Brigadiers een school. Doch zijn eerste en voornaam
Strandlund, die in Stockholm gestationneerd ste werk was : J ezus te brengen aan de 
zijn, zoodat zij haar man geregeld kon be- menschen. 
zoeken. De Brigadie- leed veel pijn, doch In Bora was ik getuige van zijn arbeid. 
was tot het einde toe bij bewustzijn. Tot De Islam was daar zeer sterk. Toch wist 
Brigadier Strandlund zeide hij : ,,Al zou dit de Brigadier daar .groote scharen te ·bereiken 
het einde zijn en ik nog eens de kans krijgen en bouwde er een flinke zaal. Hij weidde 
om de keuze te doen, dan zou ik denzelfden de kudde Gods, niet met dwang, <loch met 
weg kiezen. Tusschen God en mij is alles liefde, liefde tot God en de roenschen, waar
wel." Rustig is hij heengegaan op een blij- voor hij geroepen was. 
den, zonnigen morgen, ingegaan in de ,,heer- Ook op Java heb ik den Brigadier gekend 
lijkheid des Vaders. ' en immer was hij bezield met d~nzelfden 

Groot is het gemis voor Ned.-Indie. Zes en moed en dezelfde energie voor het werk 
twintig jaar was de Brigadier hier werk- van God en het Leger des Hells. Vele offi
zaam. Hij had vele gaven, ook die der talen cieren in dit land zullen dankbaar de vruch
en behalve het Nederlandsch en Maleisch, ten plukken van het zaad, door den Briga
dat hij zich geheel eigen had gemaakt be- dier uitgestrooid. Daarom voel ik namens 
heerschte hij ook in die mate het Kaelisch, hen alien oprechten dank te willer~ 

een der moeilijke dialecten van Midden- betuigen voor het mooie werk door onzen 
ro.elebes, dat hij het bekende boek van Mil- strijdmakker hier verricht. Ik weet niet, of 

:l. Duff ,,Het Leven van Jezus" 3.1.sook Ii.et~ die -crall:k hem Dubereikt, doch straks in 

r:::·tlHATLAH AHIK DOMBA ALLAH. JA1t6 
£ftGHIPOESKAft OSA DOEi1tA tTAE ::3 

Evangeli~ van Lukas in <lit dialect heeft 
vertaald. 

Hij had een zeer juist inzicht in het ka
rakter der inheemschen, wat hem in zijn 
arbeid als Divisie-officier, zoowel in de 
Minahassa als in Midden-Java, tot grooten 
zegen heeft gemaakt. Brigadier en mevrouw 
Rosenlund waren de pioniers voor de Mina
hassa wat het Legerwerk betreft en bij het 

BANDOENG L 
Adventsamenkomsten ond;;r leiding van 
Kolonel Beekhuis. 

De Congreszaal in Bandoeng · genoot het 
voorrecht een drietal Adventsamenkomsten 
te uiogen hebben onder leiding van den 
Terr. Kommandant. Het zijn uren gf. weest 
van grooten zegen, zoowel voor de heilssol
daten als vrienden, die er aan deelnamen. 
De drie behandelde onderwerpen : ,,De gees
telijke nood der wereld" - ,,De rijke be
lofte" en ;:,e overvloedige voorziening" 
deden vee1 verwachten, doch op zeer bij
zondere wijze heeft God meer gegeven dan 
wij verwachtten. Treffend, in eenvoudige 
woorden, doch afdalend tot diepe diepten 
en verheven hoogten voerde de Kolonel ons 
in., in den gn .. :>ten nood der wereld <loch 
tevens Gods volk de groote verantwoorde
lijkheid voor oogen stellende, Gods bood
schappers te zijn en Zijn woord uit te dragen 

Het platform 
van Manado I 

gedurende 
den Gedenk

dienst voor 
het !even van 

Brigadier 
Rosenlund. 

den hemel hoop ik hem dien persoonlijk nog 
eens over te brengen. 

God zegene mevrouw Rosenlund en haar 
twee jongens. De eeuwige God zij haar een 
Helper en Trooster !" 

Bij deze bede sluiten alle officieren en 
makkers van Ned.-Indie zich aan. Moge de 
nagedachtenis van den Brigadier voor velen 
tot zegening zijn t 

om dezen nood te lenigen, den eigen nood 
daarbij niet vergetend, aanmanend leniging 
daarvoor te vinden in het persoonlijk gebed 
tot God. 

Welk een rijkdom werd ons ontvouwd 
door de rijke 1beloften ons voorgehouden 
uit bet woord Gods ! Dringend pleitte de 
Kolonel om met de ·hand op deze beloften 
het eigen hart nog eens weer te laten reinigen 
door Christus' dierbaar bloed. A1s een innig 
gebed van vele harten, waarin toch zeer 
duidelijk de ir:dividueele nood der ziel ook 
werd geuit, zongen wij : ,,Maak, o maak mij 
J ezus, rein en goed". De Congreszaal was 
heilige grand dien avond, want velen moch-

. ten er God ontmoeten. 
Zondagmorgen 10 December was de laatste 

samenkomst in dezen geest. De zaal was vol 
en reeds vanaf het eerste lied was dezelfde 
geest, waarin we Donderdags uiteengingen, 
voelbaar. Het lied van bet officieren-zang-

Een Ee 
naged 

lajoo 
Door den Chef~~ 

H ET bericht, dat Majoor Pea. 
derd was tot Heerlijkheid, was ee •. 

voor alien, die hem kenden. 
lk kwam in nauwe aanraking met Majoor 

iPearce in 1933 en sindsdien heb ik het groot
ste respect gehad voor zijn Godsdienst eP. 
zijn Heilsso1datisme. Hij had een bescheiden 
karakter, en was te allen tijde bereid om 
te helpen, wie hulp noodig had. Pearce had 
vele vrienden en onder de besten van hen 
waren er, die behoorden tot de armen dezer 
wereld. Dit was voor hem eohter geen ibe
zwaar zoo lang bij hen maar in een of antler 
epzicht van dienst kon zijn ; steeds vond 
men hem bereid om iemand de helpende 
hand te reiken. Deze eigenschap maakte 
hem ook een vriend van de jonge menschen, 
en ik weet, dat er op <lit oogenblik velen 
zijn, die zijn heeng.aan betreuren. Zijn god
vruGhtigheid heeft niet nagelaten een groo
ten invloed ten goede te verspreiden, en ik 
geloof, dat in zijn kroon de sterren niet 
zullen ontbreken. 

Een onbekende weg. 
,,Opdat gij den weg weet, dien 
gij gaan zult. Want gijlieden zijt 
door <lien weg niet gegaan gis-

teren en eel'gisteren." 

Jozua 3: 4. 

J aren lang hadden de Israelieten de 
woestijnen doorkruist na den uittocht 
uit Egypte. - De weg was hun gewe
zen door wolk.- en vuurkolom. 

Moge onze hemelsche Vader Zijn troost 
en genade schenken aan me;rrouw Pearce. 
Zij waren zulk een groote hulp voor elkan
der en wij weten, hoe diep zij <lit verlies zal 
gevoelen. Toch moet het liefelijke herinne
ringen achterlaten zulk een goeden kame
raad in het leven te hebben gehad. Zij had
den ·gehoopt vele jaren te zamen door te 

, ibreng~n in Zuid-Afrika en hadden zich 
vertrouwd gemaakt met het nieuwe at'beids
veld. Nu heeft God hem opgeroepen tot 
hoogeren dienst ! 

Moge God ons helpen om evenzoo den 
goeden strijd te strijden tot het einde ! Wij 
brengen dezen strijder een eere-saluut en 
zeggen; ,,Vaarwel kameraad, tot de Dag 
aanbreekt en de schaduwen vlieden". 

Vader verklaard. In Zijn leven en 
wandel zien wij de gezindheid van den 
Vader. Jezus is de Nieuw-Testamen
tische Ark des Verbonds. En zooals de 
Israelieten hun blik op die Ark moes
ten richten, zoo moet ons oog gevestigd 
zijn op Zijn Goddelijken Persoon. 
Niets moet komen tusschen Hem en 
ODS. Een eerbiedige afstand moet er. 
blijven, omdat Hij God is, en wij men
.schen zijn. Maar alleen als we z66 Hem 
volgen, Hem, Die ons voorgaat, weten 
we den weg, en dwalen we niet. Het 
is, als hooren we Hem zeggen : ,,Ik zal 
u niet begeven, noch verlaten." ,,Ik: zal 
uw hand nooit, nooit loslaten." ,,Vrees 
niet, want Ik ben met wees niet 
versaagd, want Ik be ;., , 'K 

Maar nu moesten ze den Jordaan 
door. Dien weg waren ze gisteren en 
eergisteren niet gegaan. Het was voor 
hen een onbekende weg. Ze zouden 
nieuwe moeilijkheden hebben te trot
seeren, voor nieuwe vraagstukken ko
T"' ~n te ~ta<m. - Z011flpn 7..F-thA.n.s _::iJJJ S'\.t!I'~ .t~ 00.r. 1,e;.p 1 11 vv•" vnaersteun 

gela,t~n worden? Ne:;~_de Ark des 
Verbonds en de priester~wuden v66r
gaan ; en <le wateren z..iden op een 
hoop blijven staan; en dev-eg zou voor 
hen worden gebaand. 

Eenzelf de ervaring mge ons deel 
zijn, nu we een nieuw jar zijn inge
gaa,n. De weg is ons gEvezen in het 
jaar, dat achter ons ligt, n we _he?ben 
ons gewend aan Gods emoe1erussen 
met ons. 

IVIaar nu moeten we veder het leven 
in. We zullen voor verra!'ingen komen 
te staan. Ongedachte verzoekingen 
zullen tot ons komen. On verwachte 
tel'eurstellingen ons deel V'Orden. Maar 
- zoo God v o o r 01s is, wie zal 
t e gen ons zijn? Zal c1Ze G-Od ook 
nu niet ons den weg wijz,Il en banen ? 

De Heere J ezus heeft eens gezegd 
tot Zijn discipelen : ,,D(:l weg weet 
gij !" En toch - het was ,90r hen alles 
zoo donker, zoo onbekeni· ,,Hoe kun
nen wij den weg weten ?' riep Thomas. 
uit. Maar het antwoord des Heeren 
luidde : ,,Ik ben de W eg, en de W aar
heid, en het Leven. Niewmd, komt tot 
den Vader dan door Mij. Indien gijlie
den Mij gekend hadt, :;PUdt gij ook 
Mijn Vader gekend heb)en: en var 
nu aan kent crij Hem E;n hebt Hem 

b ' .... 
gezien." En toen nu Fili1'PUS uitr1ep: 
,,Heere ! toon ons den vader, en het 
is ons genoeg !", zeide Je;:us : ,,Ben Ilr 
zoo 1angen tijd bij uliede:1 en hebt gij 
iVIij niet gekend Filipp11S ? Die Mij 
gezien heeft, heeft den v.ader gezien !" 

J ezus is de W eg. Hij 11eeft ons den 

koor met bezieling en overtuiging gezongen, 
bereidide den weg voor des _Kolonels bood
schap : de overvloedige verruJling. Nieuw 
licht, een nieuwe openbaring des Geestes 
kwam tot ons aan de hand van een woord 
uit den 69sten Psalm. De laattste oogenblik
ken van dit samenzijn waren kostelijk in de 
gemeenschap des Heeren, en in eer.heid van 
verlangen naar heiliging en 11outering. Onge
'twijfeld zal de invloed varl deze bijeen
komsten veel bijdragen tot den zegen van 
het komende Kerstfeest vai a allen, die er 
aan deelnamen. 

Ik u met de rechterhand Mijner ge
rechtigheid." 

Hij weet den weg. Hij is de Weg. Hij 
wijst den weg. Door Hem gaan we tot 
den Vader. Achter Hem aan blijven we 
in het rechte spoor. 

Maar - dan moeten w.e ons heiligen, 
opdat Hij wonderheden in ODS midden 
kan doen. 

·wat hebben we veel fouten ge
maakt ! Hoe vaak zijn we afgeweken ! 
- Dit moet worden ingezien en bele
den. 

Hoe waren we liclit bevreesd, als we 
dachten aan al wat ons overkomen kon 
op den nieuwen, onbekenden weg ! -
Dit moet worden veroordeeld; want 
de volmaake lief de Gods drijft de vrees 
uit. 

Wat twijfelingen bekruipen ons, als 
we aan de toekomst denken I Maar zijn 
Gods beloften niet ja en amen ? Zal 
iets missen van Zijn beloftenissen ? 
Zal niet gebeuren hetgeen Gods liefde 
goed zal keuren ? - Deze bezorgdhe
den moeten worden erkend als klein-, 
als ongeloof. 

De levende God is de almachtige 
God. Hij doet alle dingen voor ons ten 
goede medewerken. Hij gaf ons Zijn 
Zoon, en schenkt ons met Hem alle 
din gen. _ 

J ezus .Christus heeft alle macht in 
hemel en op aarde. En die macht staat 
tot onze beschikk.ing. Elk.en dag ! Want 
alle dagen is Hij met ons tot aan het 
einde der wereld. 

Voor den onbekenden weg is een 
wegwijzer noodig. Gelukkig als we dien 
zien. Maar er is toch nog meer noodig. 
We moeten ook vertrouwen stellen in 
den wegwijzer. 

Laat ons dan God verheerlijken door 
<lit te doen ! Door in moeilijke uren 
van ons leven ODS te 1 a t e n 1 e i d e n. 

Paulus moest g eh o or za a mh e id 
des geloofs prediken. Dat is wat 
ook wij moeten leeren. 0 p Go d 
1 et t e n. Naar Zijn wil vragen. Ons 
door Hem den weg laten wijzen, 
den onbekenden weg ! 

J. N. V. 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 

Lt.-Kolonel J. G. Brouwer, op 5 November 
1889 in N ederlar:d in opleiding gekomen, 
te Bandoeng op 2 ·December 1939. 

Brigadier E. Rosenlund, op 4 Maart 1913 in 
Finland in opleiding gekomen, te Stock
holm op 28 · October 1939. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER 

Benoemd tot lid der Orde : 
LANGDURIGE TROUWE DIENST : 

Majoor 0. P. Ri:ied. 

Gehuwd: 
Kapitein Johan H. Wiersema, in opleiding 

gekomen vanuit Amsterdam I, op 12-9-1932 
met 

Kapiteine Elisabeth P. J. Taat, in opleid.ing 
gekomen vanuit den Haag I, op 12-9-1934 
te Semarang, op 28 November 1939. 

Bevorderingen. 
Tot Kapitein: 

Luitenant A. Kalangi* 
B. Kasoemba* J. Pasaua 
L. Lamatanda J. Toeliringgi 
A. Manorek* E. Woenoe* 

Aanstellingen. 
Majoor I. Andersson naar Kasijan. 
Kapitein L. Leimena * naar Bandoeng, Jon-

genshuis. 
Kapitein P. Telaoembanoea * n. Ambarawa. 
Kapitein J. Wattimena * naar Ngawi. 
Luitenant Soeparmiati naar Bandoeng, Bea-

trix-kliniek. 
Kdt. Luiter:ant Rakem naar Koendoer. 

Bandoeng, 20 December 1939. 
A. C. BEEK.RUIS 
TelT. Kommandant. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 
2 Januari-Bandoeng, off. samenkomst. 
4 - Semarang - Boegangan"' 

" 
- Magelang - Filmvertooning. 

7 
11 

- MagelangI en ll...:_ - Veldtocht. 

" 
- Soerabaja II - opening nieuwe 

zaal. 
15-19,, -Koendoer, Palembang. 
* rrC)t mevr. Beekhuis. 

De Chef-Seer. en mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel. 
4 Januari-Semarang (met den T.C.; zon

der mevr. Ridsdel). 
14 Januari Bandoeng IL 
17 Bandoeng Kweekschool, Gees

telijke Dag. 
28 ,, Bandoeng I. 

Lt.-Kolonel Lebbink. 
4 J anua1 i - Semarang, Boegangan (met 

den T.C.) ; 5 - Kasijan; 7 - Soerabaja 
I en II ; 8 - "Toer~n ; 9 - Blitar ; 11 -
Soerabaja TI (met den T.C.). 

Brigadier Hiorth. 
7 Jar.uari - Cheribon; 14 - Bandoeng II 

(met den C. S) 18 - Bandoeng I ; 21 -
Batavia I ; 28 - Batavia II. 

Brigadier Loois. 
4 Januari - Semarang, Boegangan +; 6-7 

Magelang I en II + ; 10 - Tegal ; 12 -
Krengseng ; 16 - Semarang I ; 17 
Kaliwoengoe; 18 - Tangoeng; 21 -
Djokja · 25 - Ambarawa. 
C+ met den T.C.). 

Majoor Barbier. 
7 Januari - Ngawi; 27-28 - Sapoeran en 

Poerwonegoro. 
Majoor Gerth. 

14 J anuari - Krengseng. 
i\'.Lajoor Hermes. 

14 Januari - Soerabaja m. 
l\1ajoor Jennerstrom. 

14 Januari - Koedoes; 28 Ambarawa. 
Majoor Karrenbeld. 

14 Januari - Batavia I. 
Majoor Kyle. 

7 Januari - Blitar; 28 - Malang I. 
Majoor Lorier. 

14 Januari - Dj9kja. 
Majoor Reu1.1aker. 

21 Januari Poerworedjo. 
Majoor Tichelaar. 

14 J anuari ;- Banjoewangi ; 21 - Malang II. 

Majoor Wikdal. 
" Januari - Bendosari; 21 - Cheribon. 

djudant Brouwer. 
·marl - Djokja. 

(Zie kol. 4). 

STRIJDKREET 

AANTEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF.-SECRETARIS 

Lt. J{olonel D. S. Ridsdel. 

................... ..,---..---.......... _____ . JANUARI 1940 . 

,,Zoo dan, zijt standvastig onbe
wegelijk, altijd overv1oedig zijnde 
in het werk des Heeren, als die 
weet, dat uw arbeid niet ijdel is in 
den Heere." 

I Kor. 15: 58. 

17 December 1939. 

In de eerste plaats wil ik onzen lezers een 
gezegend en gelukkig Nieuwjaar wenschen. 
Niettegenstaande de oorlogswolk:en nog 
steeds over ons hangen, hopen en bidden we, 
dat er spoedig betere tijden voor deze arme 
wereJ.d mogen aanbreken. Wij moeten den 
moed niet opgeven, maar voortgaan met 
onzen arbeid te verrichten in de wetenschap, 
dat God met ons is. 

Wijlen Lt.-Kolonel J. G. Brouwer. 
Het was met leedwezen, dat wij bij onze 

aankomst in Soerabaja van Midden-Celebes 
het heengaan vernamen van onzen goeden 
Kolonel Brouwer, en het speet ons ten zeer
ste, dat wij niet tijdig in Bandoeng waren 
voor de begrafenis. De Kolonel was zoo'n 
goede vriend van ons ; dit dateert uit den 
tijd, dat wij samen in Holland streden en de 
Kolonel mijn vader, die toentertijd Komman
dant was in Nederland, menigmaal in de 
samenkomsten bijstond. Door zijn godvruch
tig leven laat hij een lichtend spoor achter. 
Voor al de liefelijke herinneringen van 't 
verleden, de hartelijke kameraadsdiap van
zoovele jaren, het goede voorbeeld, mijn 
vrouw en mij gegeven, danken wij den Heer. 

F.en strijder Gods is heengegaan om zijn 
loon te ontvangen. We beseffen echter, dat 
hlj een leege plaat.s achterlaat en we den
ken vooral aan Adjudante Melatti Brouwer, 
die haar vader zeer zal missen. Moge zij 
's Heeren bijzijn en troost op kennelijke 
wijze ervaren ! 

• \ ,.., ·-· 
Bidt voor den Veldtocht, neemt er een we:rk
zaam aandeel aan, en ge zult een zegen ont
vangen voor uw eigen ziel ! Ziet uit naar ver
dere aan:kondigingen en instructies van uw 
korps-officieren. Als wij ons deel doen, zal 
God zeker Zijn zegen niet onthO'Uden. Laat 
de uitbreiding van Gods Konin:krijk ons 
hoogste doel zijn ! 

West-Java Divisie. 
De Territoriaal-Kommandant heeft beslo

ten, dat de Kweekschool-Divisie voortaan 
den naam zal dragen -van West-Java Di
visie. Het korps Cheribon, dat tot nu toe 
deel uitmaakte van de Midden-Java Divisie, 
zal worden toegevoegd aan de West-Java 
Divisie. Dit besluit werd genomen in verband 
met het feit, dat Cheribon dichter is gelegen 
bij het D.H.K. van West-Java, dan bij dat 
van Midden-Java. 

L<>ng Service Order. 
Wij bieden Majoor Ri:ied, die op den 16den 

December zijn 25-jarig jubileum als Heils
officier heeft herdacht, onze hartelijke 
gelukwenschen aan. Moge de Heer hem nog 
vele jaren sparen voor den Heilsstrijd en 
alien, die hem lief zijn. 

Midden-Celebes. 
Het was ons een vreugde tijdens ons 

verblijf in Midden-Celebes onze Europeesche 
officieren aldaar te ontmoeren, nl. Briga
dier en mevrouw Woodward, Majoor Palm, 
Adjudant en mevrouw Frederiksen, Adjudant 
en mevrouw Ha~n, Adjudant en mevrouw 
Juutilainen en Kapiteine Karcher. Al deze 
makkers hebben vol belangstelling gei:nfor
meerd naar het laatste nieuws uit de Leger
wereld op Java en laten alle bekenden 
hartelijk groeten. Gaarne geven wij onzen 
kameraden, die in de eenzaamheid hun 
arbeid verrichten, de verzekering, dat wij 
hen niet vergeten. 

'Ile[ van den Staf 
Commissioner Alfred G. Cunningham. 

Een van de eerste plichten, die Generaal George Carpenter te vervullen had, was 
het aanstellen van een nieuwen Chef van den Staf, daar deze plaats was opengevallen 
door de bevordering tot heerlijkheid van Commissioner John McMillan. 

Op 22 November 1939 werd bericht ontvangen van het Internationaal Hoofdkwartier, 
dat voor bovengenoemde belangrijke positie, als tweede in bevel van het wereldwijde 
Leger des Heils, was aangesteld : 

COMMISSIONER ALFRED G. CUNNINGHAM. 
De nieuwe Chef van den Staf is een man van rijke ervaring. Hij werd officier in 

het jaar 1890, werkte in Zuid-Afrika en op St. Helena en heeft veel gedaan in verband met 
de opleiding van heilsofficieren. Sinds langen tijd was hij secretaris van alle Leger-lite
ratuur en Regeeringszaken. Wij vertrouwen, dat de Commissioner een groote hulp zal 
zijn voor onzen Generaal en het Leger in het algemeen. 

Moge des Heeren zegen op bijzondere wijze het deel zijn van den nieuwen Chef 
van den Staf en mevrouw Cunningham ! A. C. BEEK.RUIS 

Onze !eider. 
De Territoriaal Kommandant is de afge

loopen weken veel op het strij dpad geweest ; 
verschillende hijzondere samenkomsten wer
den door hem geleid : het Congres voor 
inheemsche officieren te Semarang ; een 
reeks van Adventsamen:komsten in Bandoeng 
I ; de uitvaart- en gedenkdiensten van onzen 
geeerden Lt.-Kolonel Brouwer ; een geeste
lijke dag met de Kadetten in de Kweekschool 
en een Radiosamenkomst over den zender 
van de ·Bandoengsche Radio-Vereeruging. 

Z. E. de Gouverneur Generaal ontving den 
Kommandant in particuliere audientie, en 
Yele zaken werden besproken onzen arbeid 
betreffende. Zijne Excellentie toonde even
als bij vorige gelegenheden zijn belangstel
ling voor ons werk, en informeerde naar 
hetgeen wij doen en zullen doen voor de 
bevoliking van deze eilanden. 

Ook werd onze leider ontvangen door Z.E. 
den Legercomrnandant en natuurlijk vorm
den onze 8 Tehuizen voor Land- en Zeemacht 
een punt van bespreking. 

Veldtocht Januari 1940. 
Onze lezers zu1len ibemerken, dat verschil

lende officieren in de maand J anuari uitgaan 
·om samenkomsten te leiden. De Territoriaal 
Konunandant heeft n.l. 'hesloten een bijzon
der-en Veldtocht te houden gedurende de 
drie eerste maanden van 1940. Wij rekenen 
op de h'Ulp en medewerking van alle officie
ren, plaatselijk officieren en heilssoldaten. 

Terr. Kommandant 

Hoog Qezoek. 
De kolonie voor zieke en behoeftige 

inhe~mschen te Palimanan genoot de hooge 
eer bezoek te ontvangen van mevrouw Tjarda 
van Starkenborgh Stacl~ouwer en de beide • 
freules. De Territoriaal Kommandant en 
mevrouw Beekhuis en enkele andere officie
ren waren aanwezig om de gasten rond te 
leiden. Het ,bel!-oeft niet gezegd te worden, 
dat wij dit bezoek ten zeerste op prijs 
hebben gesteld en het was ons een groote 
voldoening, dat de hooge •bezoekers inge
nomen waren met de inrichting en de wijze 
van bestuur van de kolonie. 

Terug naar Nederlandsch-lndie. 
Volgens de laatste berichten bevindt 

Brigadier Kruschwitz ziah op den terugweg 
naar Nederlandsch-Indie. De Brigadier heeft 
een goed verlof gehad in Arnerika temidden 
van haar familie en vrienden, en keert vol 
moed terug naar haar oude arbeidsveld. Ook 
Adjudant en mevrouw Muskee, Kapiteine 
Gringhuis en Kapiteine Lohne hopen zich 
begin Januari in te schepen voor Neder
landsch-Indie. Wij roepen al dezen makkers 
een h.artelijk welkom toe en verzekeren hun, 
dat wij vol verlangen uitzien naar hun 
komst. 
Uit onzen Legerkring. 

De Kapiteins Sieffers werden deze maand 
veDblijd door de geboorte van een flinken 
zoon, en oo'k in het gezin van de Adjudants 
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Voogt heerscht ·vreugde over de komst van 
een dochtertje, evenals bij de Kapiteins 
Sterk over de komst van de klei!le Frede
rika. Moge de Heer deze kleintjes zegenen ! 

Kapiteine Reyerse is uit het ziekenhuis 
ontslagen en bevindt zich thans in het 
Rusthuis om weer op krachten te komen, 
v66r zij haar werk hervat. Ook Kapiteine 
Zoethout is teruggekeerd naar het Kinder
huis te Bandoeng, ofschoon zij r..og niet 
heelemaal de oude is. Kapitein Soenarto 
heeft van den dokter toostemming gekregen 
om weer aan het werk te gaan gedurende 
enkele uren van den dag. Kapiteine Sapart 
heeft eveneens een ·behandeling in het zie
kenhuis moeten ondergaan, doch is gelukkig 
herstellende. 

Vijf en twintig jaar Heilsofficier 
Majoor o. P. Roed. 

Op 16 December 1.1. was het 25 jaar gele
den, dat Majoor Roed de Kweekschool in 
Noorwegen verliet, om zijn eerste aanstel
ling te ontvangen als korps~officier. Na 
enkele jaren in het eigen land te hebben 
gearbeid, werd hij in A,!-lgustus 1919 als 
Kapitein naar Ned.-Indie uitgezonden, om 
de roepstem tot de prediking van het Evan
gelie aan de heidenen te volgen. 

Moeilijk was het begin, temeer waar alleen 
het Noorsch door den Majoor werd gespro
en zijn eerste aanstelling was in Midden
Celebes, waar behalve het Hollandsch en 
Maleisch ook een der moeilijke Celebes
dialecten moest worden geleerd. Doch de 
liefde tot Christus en de bevolking deed al 
die bezwaren overwinnen en te zamen met 
mevrouw Roed (die als zijn verloofde den 
jongen Kapitein vanuit Noorwegen gevolgd 
was) werd een gezegend werk verricht. 
Later overgeplaatst naar Java werden ver
schillende korps-aanstellingen bekleed o.a. 
in Batavia, Poerworedjo, Magelang, Soera
baja, etc. Tweemaal was de Majoor met 
Europeesch verlof thuis, <loch met evengroot< 
liefde als de eerste maal werd telkens d 
terugreis aanvaard, om de beste kracht 
te geven. Ook het leed werd hem in 
jaren niet gespaard door het verlies van 
vrnnur ~l"'V"h rt.o T4"'Q,Q,. -:r'l;+ i................ ................ ...-
~ .... - - ·~ ' -V\...•4 """....,: ................ .1: Oc.La. J..L"(.;.A.L.l. ..l. Cll..LU~::a. ~ 

hulp in destijds Adjudante Broo'.o:.s en te za
men arbeiden zij vol vreugde op dit oogen
blik op de Be<lelaars-Kglc>nie te Kasijan, 
waar de Majoor nieuwe gaven ontwikkelt 
op het gebied van tuinbouw en het verzor
gen van zoovele verwaarloosde bedelaars. 

De Heer zegene de Majoors Roed en hun 
kinderen en geve hun nog vele jaren van 
nuttigen dienst in Gods koninkrijk ! 

RADIO-UITZENDINGEN 
NICRO-UITZENDING 

( N.l.R.O.M.) 

15 J A N U A R I a. s. 
11 .40 - 1 2.00 uur 

Morgenwijding te verzorgen door 

Mevr. Lt. Kolonel D.S. RIDSDEL 
Onderwerp: De open deur. 

Radio-Yereenigina ,,Midden-Java" 
!Semarang) 

18 JANUARI 
Avondwijding te verzorgen door 

Majoor H. GERTH 

Radio-Yereenigina ,,0 o st-Java" 
(A.R.V.0.) 

16 J A N U A R I a. s. 
11 .30 - 1 2. -- uur 

Uitzending voor zieken 
te verzorgen door 

Majoor Tj. TICHELAAR 

MALAHGSCHE RADIO-VEREEHIGIHG 
18 J A N U A R I a. s. 

1 2.00 - 12.20 uur 
Morgenwijding te verzorgen door 

Majoor G. HERMES 

Adjudant Palstra. 

• 

3 Januari - Soerabaja ; 5 - Sitobondo; • 
9 - '.Malang I; 11 - Soerabaja II (met 
den T.C.) ; 14 - Banjoewangi ; 20-21 
- Soera!baja II ; 28 - Soerabaja III ; 
29 - Soerabaja IV. 
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EEN TERUGBLIK. 
DANK U! 

Wat is het prettig een verrassing te krijgen ! 
Ditmaal kwam die van Balikpapan. Daar heeft 
rich onder de goede leiding van mevrouw 
H. Scholtens, echtgenoote van den administra
teur der B.P.M., een damesclub gevormd, die 
geregeld iedere week bijeenkwam, om te naaien, 
en te handwerken voor het Kerstfeest en dan 
al die mooi afgewerkte kleedingstukken ten 
dienste te stellen van de minder gegoede 
Europeanen. Mevrouw Scholtens riep onze hulp 
hierbij in en zond ons een keuri.g pakket 
kleertjes. 

Ik. wikle wel, dat U er getuige van had kunnen zijn, toen wij uitpakien en bewon
derden ! Neen, het was maar niet alles vlug-vlug in elkaar gezet, doch alles keurig 
afgewerkt en de meest lieve, aantrekkelijke borduurseltjes erop aangebracht. U kent ze 
wel, die aardige jurkjes, hansopjes, jongenspakjes, die zoo gezellig aandoen. 

Of wij er een l:;estemming voor wisten ? In de Beat.rix-kliniek te Bandoeng zijn in 
het afgeloopen jaar heel wat moed.ertjes geweest, die blij met haar baby naar huis 
terug kee~·den. Zij behooren niet tot de rijken der wereld. Met Kerstfeest hopen wij (dit 
wordt geschreven voordat dit niooie feest is aangebroken) met hen feest te vieren en 
clan deelen wij uit van die mooie kleertjes van Balikpapan. 

In Bandoeng staat ook een groot Europeesch kinderhuis aan de Javastraat, waar 
plaats is voor 75 kinderen. Jongens en meisjes warden daar verpleegd, ook kleuters. 
Enkelen hunner hebben r~og wel een moeder of tante. die voor wat kleertjes zorgt, doch 
er zijn er ook velen die nooit · iets nieuws krijgen, wat nu eens speciaal voor hen gemaakt 
is, b.v. zoo'n hansop met die leuke figuurtjes, een speelschortje met echte zakken ! 
Dam.es van Balikpapan deze kleuters zeggen U hartelijk dank voor alles, wat- zij van 
U mochlen ontvangen ! 

Zijn er soms op de buitenbezittingen of op Java meer dergelijke dameskringen en 
weet U niet, wie blij te maken met de afgewerkte kleedingstukken? Vergeet dan nooit, 
dat het Leger des Heils dagelijks met honderden armen in aanraking komt, die wij 
moeten voeden en kleeden.. 

Elk bewijs van Uw sympathie is ons welkom ! 

lfscheid van Majoor Wilson 
in Bandoeng I. 

)p Donderdagavond 16 November had _in 
zaal van Bandoeng I een bijeenkomst 
s onder lei<li:n!1' 'Van Kolonel Beekhui<>. ------ ~ 

bijgestaan •. oor mevrouw Beekhuis. In dit 
samenzijn werd afscheid genomen van Majoor 
Wilson, die bijna 18· jaar met veel toewijding 
en liefde in dit land gewerkt heeft. In het 
Ooglijders-Hospitaal, op de verschillende 
'Lepra-kolonies te Pelantoengan, Koendoer 
en Poeloe si Tjanang en de laatste jaren 
verbonden aan het ,,William Booth"-zieken
huis te Soerabaja, in het bijzonder voor den 
Polikliniek-arbeid, heeft zij met de hulp des 
Heeren gezegend werk verricht. Onze 
leider bracht haar een vol saluut en dankte 
haar voor wat zij voor de bevolking van 
dit land heeft willen doen. Hij noemde haar 
,,zonneschijn", omdat ondet alle omstandig
heden een glimlach op haar gelaat was en 
vreugde in het dienen het kenmerk van haar 
leven was geweest. Van ditzelfde getuigden 
ook mevrouw Beekhuis en Majoor Kyle, 
die dikwijls met de Majoor samen gewerkt 
had (zij waren tezamen kadet) en de laat
ste jaren haar directrice was. 

Het woord van de Majoor zelf getuigde 
van diepe afhankelijkheid van God, blijd
schap in Zijn dienst, doch ook weemoed, 
omdat de arbeid die haar lief was, thans 
moest worden neergelegd. Toch hoopt zij 
straks in een of anderen vorm het werk 
voor armen en behoeftigen voort te kunnen 
zetten. Nog willen wij memoreeren het 
jeugdwerk, dat door de Majoor werd begon
nen in Wonokromo (SOerabaja) en dat rijke 
vruchten heeft gedragen. 

M. Lebbink-Veenendaal 
Wnd. Seer., voor het maatschappelijk 

werk onder vrouwen en kinderen. · 

Deze avor.d zal ongetwijfeld onvergetelijk 
blijven voor Majoor Wilson, vooral ook het 
plechtige moment, toen haar de zegenbede 
werd toegezongen, terwiJ1 de Legervlag over 
haar ontplooid werd. 

B. 

SOERABAJA I. 
Zon.dag 26 November hadden wij het voor

recht onzen Distr. officier, Adjudant Palstra, 
in ons midd~m te hebben voor de bijeenkom
sten. In de Heiligingssamenkomst werd het 
kindje van breeder en zuster Plantinga aan 
God en het Leger opgedragen. Het was een 
mooie morgen; in het bijzonder trof het. ge
tuigenis van zuster Plantinga, die sprak 
over de rijkdommen Gods ontvangen in 
haar leven. In de liederen zoowel als in de 
toesI)raken was de hoofdgedachte : het beste 
voor God. 

Ook in de avondsamenkomsten mochten 
wij Gods zegen ervaren en velen getuigden 
van het heil in Christus gevonden. Dat me
vrouw Adjudant Palstra in ons midden was, 
was ons alien een voorrecht. 

J. d. B. 

AMBON. 
Op Zaterdag 11 NQvember had des avonds 

de installatie plaats van het bestuur en de 
leden der Internationale Toortsdragersgroep 
te Ambon. Het eerste gedeelte van den avond 
droeg een feestelijk karakier, waarna Adju
dant Luitjes een en antler betreffende de 
,,Toortsdragers" uiteen zette. Toen het oogen
blik van de installatie was aangebroken, 
stonden wij alien , in een kring, random een 
grooten kandelaar, die hiertoe door de leden 
was gereedgemaakt. Na het voorlezen van 

HANDELS-DEPARTEMENT - JAVASTRAAT 16 - BANDOENG 

Bijbelsche platen van Harold Coppiog. Formaat 16 X 25 cm. 
Per pak (12) f 1.- ; per stult f 0.10 

Eeo viertal groote platen in kleurendruk. Formaat 50 X 37 cm. 
Prijs per stuk . 

Bijbelsche platen in rollen. Formaat 50 X 74 cm. 
Per serie, bestaande uit 12 platen 

Belooningskaarten voor Zondagsscholen: 
in geperforeerde vellen (klein) 

(groot) 
NIEUWE BELOONINGSKAARTEN. 
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f 3.50 

f 0.15 
f 0.30 

Deze serie bestaat uit 27 teksten en is in blauw gedrukt op 9 soorten 
gekleurd pa pier. 
Prijs slechts f 0 .40 per pakje van 100. 
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Bet jaar 1939 is een jaar van belangrijke 
internationale veranderingen geweest voor 
het Leger des Heils. 

Op 31 October legde Generaal Evangeline 
Booth haar ambt neer om den Generaalsstaf 
over te geven aan Generaal George Car
penter, die op 1 November de positie als 
Internati.onaal leider aanvaardde. 

De Chef van den Staf, Commissioner John 
McMillan, werd op 22 September bevorderd 
tot heerlijkheid, wat een zeer groot verlies 
beteekende voor ons Leger. In zijn plaats 
werd Commissioner Alfred Cunningham be
noemd tot Chef van den Sta£. De Commis
sioner is een man met rijke ervaring en zal 
ongetwijfeld een groote hulp voor den Ge
neraal zijn. 

Ons 45-jarig jubileum. 
Onder groote belangstelling werd in de 

vier voornaamste centra van Jaiva n.l. te 
Soerabaja, Bandoeng, Batavia en Semarang, 
een herdenkingssamenkomst gehouden in 
verband met bovengenoemd jubileum. De 
grootste zalen waren goed gevuld en de 
sympathie <Van de autoriteiten wowel als van 
het groote publiek bij die gelegenhei.d ont
vangen, is een bemoediging geweest alsmede 
een aansporing om, meer dan ooit in het 
verleden, te trachten te voldoen aan de 
groote verwachting, die men van onze orga
nisatie koestert. 

U i t b r e i d i n g, 
Ook wederom dit jaar kunn.en wij God 

danken vcor ruimere kansen en nieuwe ge
legenheden om de menschheid te dienen, 
ook in Ned.-Indie. Door den Chef-Secretaris 
werd een nieuw Kinderhuis te BLIT AR ge
opend, waarvan sindsdien alle beschikbare 
plaatsen bezet zijn geweest, zoodat uitbrei
ding noodzakelijk was. 

Te BANDOENG werd een tweede Militair
tehuis geopend, speciaal voor de mannen van 
de Luchtvaart. 

In P ALIM AN AN werd een kolonie voor 
zieke en behoeftige inheemschen in beheer 
genomen, die evenals on.ze soortgelijke 
kolonie te Kasijan met een bezoek van 
mPvr011w 'l'i,,rrl" '7fln StJ>rkpn hrrr<th '1PrF>p"rr'l 

- ... - - _....,. __ "_.__ ....... --.. .... ......,, ----·-- ...... - ..... _ci ............... ,,_ ............... 

we rd. 
In SOERABAJA werd uitbreiding gegeven 

aan het ,,William Booth"-ziekenhuis door 
den aanbouw van een mannen-paviljoen. De 
openingsplechtigheid geschiedde door me
vrouw Van der Plas-Pleyte, echtgenoote van 
den gouverneur van Oost-J ava. 

Ook werd gedurende het afgeloopen jaar 
een andere indeeling der korpsen geregeld, 
en het Oest-Java-district gevormd, waar
voor Adjudant Palstra als Districts-officier 
werd aangesteld. N oord-Celebes werd in 2 
districten verdeeld, met Adjudant Glad
pootjes en Adjudant Runtuwene als districts
officieren. 

In aanbouw: 
Op de lepra-kolonie te Poeloe si Tjanang 

is een aantal nette woningen bijna voltooid, 

enkele uiteenzettingen en het zingen van 
enkele liederen werden. wij rondom den ver
licliten kandelaar gemstalleerd, waarop, met 
dankgebed werd gesloten. 

MANADOI. 

Gezinsbon<l-uitstapje. 

P. P. 

Wat haddeli. wij langen tijd uitgezien, naar 
den dag waarop wij ons uitstapje zouden 
maken en eir..delijk was die aangebroken. 
Begunstigd door prachtig weer mochten wij 
genieten in Gods schoone natuur. Mevr. 
Brigadier Brandt, die voor de laatste maa] 
voor haar Eur. verlof dit uitstapje mee
maakte sprak tot slot een bemcedigend 
woord aan de hand van den bij bel, dat ons 
alien verkwikte. Wij hadden een gezegenden 
dag, die ons ontspanning en vreugde bracht. 
Zingei::.d trokken wij tegen den middag weer 
huiswaarts. 

SEMARANG-OOGLUDERS
HOSPITAAL. 

P. L. 

De Padvindsters-troep aan het korps 
verbonden heeft onlangs gezellig gekam
peerd. Het ,,dienen" werd bij die gelegen
heid in toepassing gebracht op zulk een 
wijze, dat de meisjes er zelf over spraken. 
welk een vreugde dit bracht. 

Dr. Angenent had welwillend zijn in de 
bergen gelegen poru:lok aan ons afgestaan, 

VISSER & Co. BANDOENG. 

die de oude loodsen Zt:jllen vervangen. Het 
geld f 11.000.- hiervoor, werd bijeengebracht 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. 

Ook op de bedelaai·s-kolonie te Kasijan 
Lor zijn een 20-tal verblijven voor gehuwde 
verpleegden in aanbouw. 

Soerabaja Il krijgt een nieuwe zaal, die 
begin Januari D.V. zal geopend worden. 

Nieuwe korpsen geopend. 
Op Java werd een nieuw korps geopend te 

Banjoewangi en T1>empang, die zich beide in 
goeden vooruitgang mogen verheugen. 

In Noord-Celebes werden Remboken en: 
Amoerang geopend, terwijl in Midden-Cele
bes enkele buitenposten tot korps werden 
verheven en Kalore als k-0rps werd geopend. 

De Congressen. 
Deze war~m over de 1geheele linie een bron 

van zegen. Onze leiders spaarden zich zeil:f 
niet en gaven het 'beste om de Legertroepen 
te bemoedigen en aan te vuren. Zoowel voor 
de Europeesche als inheemsche officieren 
waren het hoogtijden. 

Voorts bracht de Terrr. Komrnandant voor 
het eerst een bezoek aan de Minahassa en 
Tarakan, terwijl ook onze makkers op Suma
tra niet vergeten werden. 

De Che£-Secretaris en mevr. Ridsdel 
brachten aan het eind van het jaar een zeer 
gezegend en nuttig bezoek aan Midden
Celebes, zoodat er over het gansche Terri.
torie het contact was met de !eiders. 

25-Jaar Legerarbeid. 
Dit feit werd in drie van onze inrichtingen 

feestelijk herdacht en wel op de Leprakolo
nie te Poeloe si Tjanang en in het militair
tehuis te Malang en Bandoeng. Verschillende 
autoriteiten spraken bij die gelegenheid 
woorden van waardeering over den arbeid 
der beheerders in den loop der jaren. 

De Gezinsbond. 
Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel kon over 

dezen tak van arbeid bemoedigend bericht 
rapporteeren. Meerdere afdeelingen werden 
opgericht, terwijl het ledenaantal steeg. Het 
Gezinsbond-Congres in Semarang brach.,t 

grooten zegen aan alle dee.tnemers. 

Bevorderd tot Beerlijkheid. 
Gedurende het afgeloopen jaar werden 

achtereenvolgens : mevr. Adjudar.t Kandou
Kantinawa, Brigadier E. Rosenlund en ~t.
Kolonel J. G. Brouwer tot Heerlijkheid be
vorderd. Dat hun nagedachtenis tot zege
ning zij ! 

Bet Jeugdwerk. 
Ook in dit onderdeel van onzen arbeid 

kan vooruitgang warden geboekt. De ,,Toorts
dragers-beweging", die het vorig jaar in 
wording was, is dit jaar £link. uitgegroeid en 
op vele plaatsen is een afdeeling gei:nstal
leerd. 

Wij brengen aa.n God alle eer voor Zijn 
zegen en den wasdom, dien Hij op ons 
pogen heeft willen geven ! 

Het is daar een waar lustoord met een prach
tigen tuin, zwembak, tennisbaan en visch
vijver. Zingend arriveerden wij op Zater
dagmiddag. Wat hebben wij genoten ! Moe 
trokken wij Dinsdags ·weer huiswaarts, want 
het kampleven is niet enkel spelen en ge
nieten, maar ook hard werken om den ,,pot'' 
te koken en alles netjes te houden. Vol 
dank waren we aan God, die ons Zijn zegen 
had geschonken en · ook den meisjes vele 
lesssen had geleerd in deze dagen. 

GOED NIEUWS UIT BANJOEWANGL 

In dit jongste korps van ons Territori.e 
hebben de beide Kapiteines de vlaig hoog in 
top. De bijeenkomsten warden goed bezocht, 
terwijl ook reeds een aardig begin gemaakt is 
met Hollandsche en Maleische kinderoomen
komsten. Op Zondag 3 December kwam de 
eerste ziel tot God en wel een Javaansche 
vrouw, die sedert lang was afgediwaald van 
den Heer. 

Op Zondag 10 December werd een Ge
denkdienst gehouden voor het !even van 
wijlen Lt.-Kolonel Brouwer en in die ·bijeen
komst kwam de echtgenoot van deze vrouw 
om God te zoeken. Groote •vreugde was 
hierover in het hart van Gods kinderen. 
Deze Gedenkdienst was b!~zonder goed l'
zocht, zoodat van alle kanten stoelen mr 

ten worden bijgezet. Met moed en • 
gaan onze makkers voorwaarts in. de' 
en de kracht des Heeren . 



BOVENGENOEMD bez0€k is voor onze 
makkers-officieren en heilssoldaten in 

deze verafgelegen posten. tot grooten zegen 
geweest en ten zeerste gewaardeerd. Dat de 
Kolonels we1kom waren, hebben zij zeker 
heel duidelijk gemerkt uit de wijze, waarop 
zij overal met zang en muziek ontvangen 
werden. Op hun beurt hebben or.ze !eiders 
zich ook niet gespaard en met volle handen 
uitgedeeld uit den schat hunner ervaringen 
in elke samenkomst, die zij leidden. 

V anaf het ooger.blik, dat de Kolonels door 
Brigadier Woodward en de Adjudants Juuti
lainen en Hansen verwelkomd werden te 
Donggala, totdat zij weer vertrokken, heeft 
God op bijzondere wijze elke poging willen 
zegenen en hen veilig geleid ; 35 samenkom
sten werden gehouden en 453 personen 
knielden neer aan 's kruises voet. 

Lar.ge, vermoeiende tochten, meestal te 
paard werden afgelegd die lang niet altijd 
van gevaar ontbloot wareni gezien de vele 
wilde karbouwen, die vooral ook des avonds 
de donkere paden onveilig maakten. Niet al· 
tijd waren het ook gebaande wegen, soms 
waren omgevallen hoomen een zeer hinder· 
~ke en tijdroovende versperring ; een an
dermaal was het een scort aardschuiving, 
die steenen en zand gedurende den nacht op 
het pad had geworpen. Rivieren moesten 
doorwaad, wankele bruggetjes (op den weg 
van Gimpoe naar Koelawi niet minder dan 
100 ! ) · moesten word en benut, doch - door 
alles heen werd het groote doel voor oogen 
gehouden: het Evangelie prediken, de mak
kers bemoedigen in de eenzame posten en 
de lief de van Christus uitdragen in dit 
schoone deel van ons zendingsveld. 

Overal werden de Kolonels begroet door 

(vervolg van pag. 4.) 

dat indertijd door haar vader was geinspi
reerd en gemaakt door twee huisvrienden, 
de M:ljcors Claeijs. Schoon klonk het over 
dezen ~oodenakker : ,,Als de ranken aan den 
Wijnstok~ zijn we aan U verbonden, Heer". 
Tl'IT';,,. "PT',.,.,,.J;rr '11" fr"µ""~ "nt' .J,,.,,.._ ""1""+. 

STRIJDKREET 

De C~ef·Sec1·etar:\ en mevr. Lt. ·Kolonel Ridsdel 
~ezoeken Midden~~ - 11~es. en leiden ~eze~ende 

Congressen m . w1ga en Koelawi. 

de fluitkorpsen onzer scholen en meestal 
ging het dan onder een vroolijk wijsje ver
der te zamen naar den naastbijgelegen post. 
Sommige groepen heilssoldaten hadden met 
hun officieren, 4 dagen geloopen, hun bun· 
deltje kleeren en wat voedsel op den rug 
gebonden om de Congressamenkomsten bij 
te wonen en hun moeite werd door den Heer 
beloond met grooten zegen, dien ze ontvin· 
gen door de hun gezonden boodschappers. 

Voor tientallen zijn het onvergetelijke dagen 
geworden, omdat ze hun Reiland vonden, 
anderen werden ingezegend tot heilssoldaat 
op deze tournee, weer anderen, omdat hun 
kleinen aan den Heer werden gewijd, nief 
minder dan 29 kinderen werden opgedragen 
aan God en het Leger. Behalve de kleinere 
posten, waar de Kolonels gezegende samen · 
komsten hielden en den arbeid in oogen· 
schouw namen, waren er twee Congressen: 
waarover wij wat meer willen vertellen. 

RO WI GA. 
Bij aankomst had Adjudant Frederiksen~ 

de Sectie-officier, een 600-tal van de dorpe
lingen en heilssoldaten opgesteld langs den 

kadettensamenkomst, waar met de officieren 
een 70-tal bijeen was. Dit was de eerste 
maal . dat zulk een bijeenkomst gehouden 
werd en het werd zeer op prijs gesteld. 

De avondsamenkomst droeg in het eerste 
gedeelte het karakter van een Gedenkdienst 
voor het leven van wijlen Brigadier Rosen
lund, die bij all en bekend en gelief d was. 
De Officierssamenkomst den volgenden mor
gen was zeer gezegend. Drie Luitenants wer· 
den bevorderd tot Kapitein en allen, die 
tegenwoordig waren, hadden een geestelijk 
f eest door de toespraken van de Kolonels 

' 
die van het beste doorgaven, wat zij bezaten. 

KOELAWI. 
Tusschen het Rowiga- en Koelawi·Con

gres lagen dagen van inspectie op het 
Divisie-Hoofdkwartier, besprekingen betref. 
iende den arbeid, reizen en bezoeken van 
kleinere posten. Geen minuut ging verloren 
doch tenslotte brak Zondag 19 November aan, 
de dag van het Congres voor het Koelawi
district, waar A;djud~t Juutilainen de Sec· 
tie-officier is. Van alle kanten waren de 
makkers gekomen van de buitenposten om 
het groote f eest mee te vieren, als een 
~roote faruiliP waren ze te zampn. BHn~ 600 
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een groot aantal, dat voor het eerst dezen 
stap deed en onder hen waren personen die 
grooten invloed hebben op ~e bevolking, 
Gode zij dank ! Ook hier werd den volgen· 
den morgen een gezegende officierssamen· 
komst gehouden. De Demonstratie van de 
j onge menschen was van dien aard, dat de 
Kolonel vol lof hierover sprekend bij zijn 
thuiskomst, vertelde, dat ze best kon wed· 
ijveren met de beste op Java ! Een harte~k 
applaus voor onze dappere jonge meriSchen 
in Midden-Celebes ! 

' 

Wat zouden wij nog graag meer vertellen 
van alles wat onze Kolonels hebben mee· 
gemaakt in deze Toradja-landen, doch de 
plaatsruimte laat het niet toe. Wij willen 
alleen nog melding maken van de gezegende 
qijeenkomsten, die ook in Kalawara gehou· 
den werden, waaronder een Officierssamen .. 
komst voor het kleine clubje dappere Euro
peesche officieren dat in Midden-Celebes 
werkt. Ze waren er met z'n t~aalven, waar
van 4 Er.gelschen, 3 Denen, 2 Finnen, 1 Hol .. 
lander, 1 Zweeti~che en 1, Duitsche. V oor-, 
waar een prachtige volkere11bond van men· 
sch en, die om de lief de van Christus alle 
grenzen laten vervallen en hun al gegeven . 
hebben om Zijn liefde te verkondigen. 

Natuurlijk werd ook vertoef d op de Land
bouw·kolonie, · waar de Adjudants Hansen 
een goed en gezegend werk doen onder de 
kolonisten. 
. Met een bijzonder woord willen wij noe
men de vele Gezinsbond-samenkomsten, door 
mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel geleid gedu· 
rende deze tournee. Waar ook maar eenigs· 
zins mogelijk sprak mevrouw de vrouwen 
toe en bijzonder wevd gewaardeerd al wat 
zij zeide. Zeer vermoeiend was het soms voor 
haar de tochten te paard te maken, doch 
meer dan de moeite waard om deze een· 
voudige vrouwen uit de bergen te hel;en 
en toe te spreken. De Gezinsbond doet een 
gezegend werk in deze streken, zelis in 
KaperoE, waar geen vrouwelijke officieren 
arbeiden, is to ch een af deeling opgericht om 
den goeden geest in het gezin te bevorde
ren. Wonderhaar is de gedachte, dat deze 
Bond alien omvat, rijken en armen, geletterd 
en ongeletterd ; het bezoek van mevrouw 
'Pirlc:r111l ~!l1 rll\(\1' volon niof 11,..~+ w tafll,., 
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Mevrouw Tjarda in gesprek 
met Kolonel Beekhuis. 

Een tukje ge chiedenis van Palimanan. 
Het was in het jaar 1849, dat een zekere 

ds. Van den Heuvel in zijn reiswagen een 
tournee maakte over Java. Langzaam, zoo
als in die dagen het reizen ~ng, trok hij van 
plaats tot plaats en kwam op zekeren dag 
ook in Palimanan, een fort op ongeveer 18 
km afstand van Cheribon. Het was 2e Pink~ 

S T R IJ D K R E E T 

Hoog bezoek aan ~e » _,, ~laars-Kolonie 
te P?1 g:;t~n. 

. tr 

Mevrouw Tjarda van Starkenborgh 
Stachmiwer bezoekt met de beide freules en 
begeleidend geze~chap de juist in beheer 
g~nomen kolonie in het Cheribonsche. 

om zich heen en zoo is het oude fort, dat 
sedert 1849 ook nog voor andere doeleinden 
werd gebruikt, herschapen in een nette, zeer 
doelmatige kolonie voor bedelaars en behoef • 
tige J avanen uit het Cheribonsche. 

Op de plaats, waar de oude zalen der 
fuseliers waren, zijn nu slaapzalen met een· 
voudige britsen, waar oude en zieke Java
nen een plaatsje vinden. Oude paardenstal· 
len zijn veranderd in een flinke keuken, die 
nag wel niet geheel gereed is, doch waar 
toch reeds de rijst en sajoer gekookt wordt 
voor de meer dan 100 stakkerds, die in den 
loop der eerste maanden een plaatsje von· 
den op de kolonie. De poorten in de oude 
muren van het fort geven toegang tot den 
tuin, waar djagoeng, ketella, boontjes, etc. 
verbouwd worden. Het is opmerkelijk, hoe 
Majoor Nelwan, de bescheiden beheerder 

bladeren van verschillende boomen mooie 
eerepoorten te maken, zoo ook hier. Te 
zamen met de kleurige vlaggetjes en de nette 
grasperken en schoongeveegde paden, was 
het een aardigen aanblik. Majoor Ramaker 
was den vorigen dag gekomen om te helpen 
alles in gereedheid te brengen en toen de ass. 
resident, Van Recking Colenbrander om 8 
uur v.m. arriveerde, was alles netjes in orde 
voor zoover dit op een bedelaarskolonie 

mogelijk is. 
Even later kwam ook de Bandoengsche 

auto, die Kolonel en mevr. Beekhuis, ver
gezeld van Adjudant Young, bracht, om de 
gasten te ontvangen. 

Precies op tijd - 8.40 uur - reden de 

terdag en des morgens hield de predikant der kolonie met zijn vrouw, in dezen korten 

een dier:st voor de ongeveer 30 man van het 
fort. Tijdens dit bezoek aan deze plaats zag 
d . v. d. Heuvel op de terreinen een jongen 
van een jaar of zeven, kind van een toen 
reeds overleden fu elier. De moeder was 
verdwer,en en medelijdende bewoners van 
het fort stopten hem af en toe wat eten toe. 
Diep verontwaardigd was de predikant, dat, 
zooals hij bet uitdrukte, ,,een Christelijke 
:·~geering op die wijze een kind liet ver· 
waarloozen". Hij zorgde ervoor, dat het in 
een weeshuis kwam en een nette opvoeding 
kreeg. - Tot zoover dit stukje geschiede~ 

nis ons verteld door den a s. resident onder 
het 11enot van een kopje koffie, na het hooge 
bezoek aan de Kolonie. 

Het zaad van deze eerste daad van barmw 
hartigheid op Palimanan hierboven beschre-

tijd zooveel verbetering in dit oude terrein 
hebben kunnen brengen. 

Ook geestelijk wordt getracht iets voor de 
menschen te doen. Op het geluid der bel, 
strompelen de oudjes te zamen op de zijga
lerij waar hun de bakjes eten worden rond
gedeeld, doch dan klinkt eerst met gebroken, 
schelle en beverige stemmen toch een bede 
om Gods zegen op dit voedsel. De meesten 
hunner hebben waarschijnlijk nooit iets van 
bidden geweten, doch de invloed die van 
deze eenvoudige ceremonie uitgaat, werkt 
verzachtend. Ook de bijeenkornsten die ge
houden worden, brengen zegen en reeds zijn 
de eerste zielen tot bekeering gekomen, zoe
kend naar het Licht ten tijde des avonds ! 

Het hooge bezoek. 
~ l • • , , 1 i " 1 , 1 , 

De ingang en 
bet Hoof dge~ 
bouw van de 
Kolonie voor 
behoef tige en 
arme inlanders 
te Palimanan. 
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Ook was men bezig met het gereedmaken 
van zolderingen van gedek voor de verwaar
loosde loodsen. De vrouwen waren in een 
open loods aan het steenkloppen, iets waar .. 
voor de oudste freule zich bijzonder lnteres
seerde. In de keuken wer<l ook een kijkje 
genomen tot 'Vreugde van mevrouw Nelwan. 

Spoedig waren de beschikbare 20 minuten 
voorbij en werd afscheid genomen. Het 
woord van waardeerlng over wat de hooge 
gasten gezien hadden en dat door mevr. 
Van Starkenborgh den Kommandant werd 
toegevoegd, was een groote bemoedi~ng voor 
hen, die met zooveel ijver en lief de dit oude 
fort herschapen hadden in deze keurige ko· 
lonie. Wij noemen 'hier ook den ass. residen~ 
die zijn volle belangstelling wijdt a'an dit werk 
der barmhartigheid, wat groote belofte geeft 
voor de toekomst en in een groote behoefte 
voorziet. Nadat het bezoek vertrokken was, 
lag daar de kolonie omringd door sawahs, 
met het uitzicht op de bergen, We€r rustig 
als tevoren, doch met de hulp des Heeren 
hopen wij, dat het een toevluchtsoord zal 
zijn voor alles wat ziek, verwaarloosd, arm 
en noodlijdend is. 

. B. 
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CHT 
KLINKT WEER ! 
~ soldaten van het Kruis. 

.1·am van den Generaal van den 

an geweldige gebeurtenissen, roep 
les Heeren op, tot een hernieuwing 
VQor Christus in de vreugde en 
en. Een wanhopi.ge wereld heeft 
~ende van liefde en verlangen om 
tus, onzen Verlosser !" 

al het verschrikkelijke wat in 
den strijd voor de redding van 

erzeker ik onzen lnternationalen 
enen om dit doel te bereiken. 
rn tot half Februari wordt gehou
~ onderuemen voor volwassenen, 

oldatensamenkomst en een bespre
et huisbezoekplan. 
: intens huisbezoek door officieren, 

"~icieren en soldaten. 
.::rlossing. 

.rt : Elken dag samenkomst in de 
in de zaal en/of wijk- en huis

sten. 

en bekeerling zich door ootrnoedig, 
oote poging tot heil van anderen. 
· geestelijk licht voor hun duistere 
m vrees voor booze machten. Zij 
:ekerheid Gods kiuderen te zijn. 

illend vlak, hetwelk naar eeuwig 
{eil in Chrisms en de zondaren tot 

ER MENSCHHEID ! 

uitbreiding van het eeuwig Gods-

egen, 

.. 

Terr. Kommandant. 

!====================:· 
!!emdelingen, die in bet midden van hen 
.ndelden." 

* * * 
-0rd Baden Powell schreef in zijn boek 
vervend op den weg naar levensge.luk" : 
e zult later gelukkiger zijn, wanneer je 
naar streeft deze wereld zoo te verlaten, 

ze door je toedoen een weinig beter is 
rnrden. Een stap in .deze richting kan je 
vader doen, door je zoon tot een betei.· 
1sch dan jezel£ te maken, door hem te 
en alles wat jij weet, en wat hij na moet 
ven en wat vermijden ...... 
~denk hoe veel of hoe weiuig je eigen 
~r yoor je deed, en doe het voor je 
n zoon nog wat beter. 

* * * 
,,Kinderen zijn het erfdeel des Heeren." 
~ kinderen bebben recbt op bet ware 
k, het is hun geboorterecht, zij zijn 
'Jr geschapen. liet ware geluk is alleen 
nden in Ohristus J ezus, den 3!;Jon van 
i!:enigen God. Jezus kocht het geluk, ook 
>tinderen, door Zijn eigen zoenbloed. Hij 
t recht op ieder kind, vanaf het klei.n
door Zijn schepping en door Zijn her-

~pping. 

root-Nederland, laat uw erfdeel u niet 
'utselen. Onze voorvaderen streden voor 
:ieren van onschatbare en eeuwige waarde. 
,org, dat uw erfdeel het u niet kan ver
ten, dat ge hen niet de eeuwige waar
len van Gods Woord hebt doorgegeven en 
er.f.enis van ware godsvrucht. 
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ZONDE EEN ANDERE OORLOG 
Z IJ, die met heel hun hart zoeken 

naar het besef van Gods tegen
woordigheid, waarover ik de vo

rige maand schreef, zullen ontdekken, 
dat zij zich daarbij tevens meer en 
meer bewust worden van de werkelijke 
macht der zonde. Hoe dichter de ziel 
komt tot God, hoe beter zij Gods ge
dachten leert verstaan en leert besef
fen, dat het probleem, hetwelk ten 
grondslag ligt aan alle menschelijke 
problemen, zijn oorsprong vindt in de 
zonde. 

Laat ons nog dichterbij komen. Wan
neer wij ons eigen dagelijksch lev~n 
bezien in het licht van Gods Geest 

' wordt het ons duidelijk, dat de har-
monie, welke Hij daar wenscht te 
scheppen, verstoord wordt door trots 
e:n het bewuste verzet tegen Gods wil, 
dat daarvan het gevolg is. 

. Bij alle waarden, die de wereld ver
liest, is wel het allerergste : het ver
lies van zondebesef. 

Ouders, die alles in het werk stelden 
om hun kinderen op den rechten weg 
te leiden, kennen het gevoel van mach
teloosheid bij het ontdekken van het 
feit, dat de kinderen niet geholpen wen
schen te worden. Zoolang zij zich van 
hun tekortkomen bewust waren, kon
den zij geleid worden. Doch voordat 
zij zichzelf zien, zooals ze zijn, kunnen 
zelfs de meest toegewijde ouders niets 
anders doen, dan in woord en daad een 
voo'rbeeld wezen, hun een verheven 
standaard voor oogen stellen en tot 
God roepen om hen te overtuigen van 
zonde. 

worden op wetenschappelijk, econo
misch en industrieel gebied sedert de 
dagen, dat William Booth zijn boek ,,In 
Engelands donkerste wildernissen en 
den weg ter ontkoming" schreef, en 
deze verandering geldt niet alleen En
geland, doch de geheele wereld. 

De opvoedkundige elementen zijn op 
een zeer hoog peil gebracht en wij zijn 
er dankbaar voor. Doch wij word en 
dagelrjks gesteld voor het feit, dat ter
wijl wij on2:e scholen toerusten met 
sportvelden, laboratoria, zangstudio's 
e.d., dit alles in een enkel oogenblik tot 
puin kan warden en de jonge levens, 
die er verblijf houden, wordeti tot ver
minkte lichamen . 

Het is voor velen moeilijk de 
ziele-nooden van den mensch op 
te nierken. 

Waar de maatschappelijke toestan
den in den loop der jaren zooveel ver
beterd zijn, warden de Christenen -
oak de heilssold'aten - niet meer zoo 
achtervolgd door de gedachte aan de 
onbekeerdheid van hen, die ons omrin
gen. Dit is naar mijn gevoelen een der 
grootste problemen van onzen tijd. 
Doch de oogen, welke verlicht zijn door 
Gods licht, zullen de behoefte van de 
ziel aan een Reiland, Die zonden kan 
vergeven ontdekken, ook bij den 
mensch met een geregeld inkomen, een 

De gasten en bezoekers van het Militair-Tehuis in TARAKAN aan den Kerstmaaltijd. 

(Zie het rapport op pag. 2). 

De geneesheer kan weinig doen voor 
den patient, die zich niet om zijn toe
stand bekommert. 

Een van de meest verontrusten
de teekenen van on.Zen tijd is, 
dat de wereld zich niet bewust 
is van haar geestelijke ziekte. 

Mijn hart is bezwaard vanwege de 
zelfvoldaanheid en inschikkelijkheid 
der menschen. Oogenschijnlijk komen 
zij zoo goed klaar zonder God ; behoef
te aan vergiffenis gevoelen zij niet. 
Zelfs al drijven nationale rampen hen 
uit naar het gebed, dan nog is er slechts 
een vaag erkennen van zonde en wei
nig oprecht berouw. 

Het moderne leven levert vele ver
doovingsmiddelen voor de ziel, veel z.g. 
ontspanning, die de dagen z66 vult, dat 
er geen tijd overblijft om naar God te 
luisteren. Er worden ook ,,groote" 
woorden gebruikt, zooals ,,complexen", 
,,erfelrjk belast zijn", e.d. waarachter 
men zich verschuilt, als een veront
schuldiging voor zijn laksheid en on
trouw in h<i.P.del en wandel. 

Groote vooruitgang kan geboekt 

mooi huis met onderhouden tuin en 
een vaste plaats in den schouwburg. 
Dezulken gaan evengoed verloren als 
de havelooze scharen tot welke het 
Leger des Heils zich bij aanvang richt
te. 

Oordeel niet naar het uiterlijk 
alleen. 

Aan dit uit.erlijk moge oogenschijn
lijk niets ontbreken - het kan een tra
gedie van trots, ontrouw, hartstocht, 
huichelarij en zelfzucht verbergen. 
Noch armoede noch rijkdom kunnen 
iets veranderen aan de verhouding der 
ziel tegenover God. Zonde is zonde, de 
bron van onpeilbare teleurstelling en 
wanhoop, de verderver der ziel. Zonde 
beteekent scheiding van God. Ze is als 
de kanker, niet maar slechts een ,,on
gelukkige toestand". De zonde verderft 
elke ziel, die niet gewapend is met de 
ruacht des Heiligen Geestes. Ze ver
woest het gezin, brengt mannen en 
vrouwen onder haar onverzadigbare 
lusten, doet goede voornemens teniet 
en gebruikt de uitvinding der weten
schap om de woningen der menschen 

DOpR DE~ GENERAAL. 

tot puinhoopen te maken. Het verlies 
van het juiste besef der zonde is de 
grootste ramp, die een Christelijk volk 
kan treffen. -

Afkeer vervult ons, wanneer wij 
zien, hoe de naties God verstooten 
maa_r het zelfvoldaan leven van onze~ 
naaste zonder God, brengt ons er soms 
alleen toe te zeggen : ,,Hij is een goed 
mensch, ja, zelfs beter dan menigeen 
die naar de kerk gaat. Waarom zoude~ 
wij ons druk maken ?" 

Laat ons wakker zijn ! Het is onze 
taak Christus hoog te houden, de zonde 
te bestraffen, te waarschuwen tegen 
het komende oordeel, de menschen 
voor God te winnen. Wij kunnen dit 
echter alleen doen, wanneer wrj zelf 
een open oog hebben voor de zonde 
die ons van God scheidt. ' 

* * * 

,,DEN LAST DER ZIELEN". 

Wij behoeven niet ver te zoeken, om 
de bedoeling van bovenstaande woor
den te begrijp~n, ofschoon deze uit
drukking in onze dagen minder over 
de lippen komt der Christenen als in 
vroeger · jaren. In het Oude Testament 
lezen wij over ,,Den last van Nineve 
het boek des gerichts van Nahum"'. 
Ook wordt er gezegd: ,,In het jaar, 
toen koning Achaz stierf, geschiedde 
deze last : ,,Verheugt u niet, gij gansch 
Palestina". De verzen met de woorden 
,,Den last van het woord des H.:?eren" 
komen vele malen voor. De 'drang de~ 
Heiligen Geestes drukte als een lastn 
op deze mannen van het Oude Testa
ment, z66, dat iij de waarheid, welke . 
hun geopenbaard was, moesten uit• 
spreken. De mensch, die van een zaak 
diep doordrongen is, voelt en handelt 
krachtig. Het was zulk een geest, die 
het Leger des H.eils in het leven riep. 
Deze last, welke uitdrijft iets te doen 
voor de ziel van den naaste, is het werk 
des Heiligen Geestes in het hart een 
diepe lief de wekkend voor and ere~. Hij 
gelijkt op de verantwoordelijkheid, 
welke de moeder gevoelt voor haar kin
deren. 

J ezus sprak herhaaldelijk over deze 
eigenschap der ziel en verge1eek ze met 
de liefde van den herder, die uitgaat 
om het verloren schaap te zoeken, tot 
hij het vindt. 

Deze ,,last cl.er zielen" is ook de 
hoof dbron van den liefdedienst der 
Leger-muzikanten, compag:nie-leiders, 
plaatselijke officieren, Zondagsschool
onderwijzers en werkende leden der 
Kerk. De verantwoordelijkheid voor 
de ziel van anderen, drijft hen uit tot 
arbeiden. Verantwoordelijkheid voort
spruitend uit liefde. 

Zonder deze lief de voor zielen heeft 
ons werken weinig zoo al eenige blij
vende waarde. Omdat wij niet de voile 
vreugde smaken anderen binnen het 
koninkrijk te brengen, heeft het Ko
ninkrijk zelf weinig aantrekkelijkheid 

, voor ons. Wij warden gemakkelijk ont
moedigd en verzocht om op te geven, 
inplaats van voort te strijden, gedre· 
ven door de liefde, die ons voortdurend 
innerlijk vernieuwt. 

Deze last der zielen, die in meer
dere of mindere mate op een 
ieder gelegd word t, die zich aan 
Christus overgeeft, is van zoo 
groote waarde voor de nuttig
heid van Gods volk, datdedllf-' 
vel onafgebroken tracht er een 
aanval op te doen. 

Laat ons niet vergeten, dat wij strij
den tegen ,,de overheden, tegen de 
machten, tegen de gewelOhebbers der 
wereld, der duisternis dezer eeuw, te-

(Vervolg pag. 6 kol. 1). 
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t•er·volg uan pag. 5 kol 4.) 

gen geestelijke boosheden in de lucht", 
tegen de duivelsche schranderheid van 
den satan, die wij niet moeten onder
schatten. 

Een van de meest welgeslaagde aan
vallen der laatste jaren was erop bere
kend, bet vertrouwen in de scherp 
omlijnde dogroatische beginselen des 
geloofs, die wij eertijds met onze gan-
che overtuiging aanhingen, te onder

mijnen. Indien er onzekerheid in ons 
hart bestaat betreffende de waarheden, 
welke gepredikt worden, verliezen wij 
het besef van de noodzakelijkheid ze 
aan te nemen. Waarom ontvluchten, als 
er geen gevaar is ? 

Het is vanzelfsprekend, dat wij ons 
niet zeer bekoromerd roaken over de 
bekeering van zielen in onze bijeen
komsten, wanneer wij zelf niet diep 
doordrongen zijn van wat de bijbel 
leert over hemel hel. zonde en oordeel ! 
Een ieder, die Jezus oprecht liefheeft, 
voelt den last van de zonde der mensch
heid en verlangt met Hem te deelen 
in Zijn zoeken naar zielen. 

De ,,last van zielen" is een last de 
worsteling in het gebed is een worste
ling, niet maar een aangename manier, 
om onzen tijd door te brengen. Indien 
wij bezield zijn met den algemeen heer
schenden geest. dat ,,Ch.risten-zijn" be
teekent een zekere levenshouding aan
nemen, omdat die ons aantrekt, terwijl 
het er voor ons niet veel op aan komt, 
of anderen bet met ons eens zijn en hun 
eigen weg gaan, dan zijn wij reeds het 
slachtoffer van het doodend gas van 
den vijand der roenschenziel. 

Van dien geest vinden wij niets bij 
het kruis van Christus. Het zou ons 
goed doen nu en dan in den geest te 
knielen op Golgotha en nogeens den 
kreet te hooren van onzen stervenden 
Heiland : , Mijn God, Mijn God ! waar
om hebt Gij Mij verlaten ?" Neerot gij 
U ooit den tijd, om dit leed van den 
Zone Gods daar aan het kruis te over
denken ? Het werd daar doorworsteld 
om de zonde der menschheid, de uwe 
en de mijne. 

* ** 
Zooals wij reeds eerder zeiden, heeft 

de mensch in den loop der jaren aller
lei uitleg gegeven aan zijn wijze van 
handel en wandel. De uitleg, dien de 
bijbel er aan geeft wordt door velen 
geheel uit het oog verloren. Er dreigde 
zelfs een tijd, dat het geloof in een alge
meenen vooruitgang van beschaving en 
ontwikkeling, een gevaar werd en aan 
de kerk het bewustzijn, een Heiland, 
Die zonden vergeven kan, noodig te 
hebben, wilde ontrooven. 

Vandaag echter is de menschheid 
blij, dat er hoop, welke dan ook, is, 
want de ontzaglijke mogelijkheid van 
menschelijke ontaarding, wreedheid 
en schande heeft ons diep in het hart 
gegrepen. Kostbare zielen zijn ster
vend, in ht.in zonde ! Straks zullen zij 
staan voor God met schuld beladen. 
Gelooven wij dit? Zoo ja, wat zullen 
wij met deze wetenschap doen - van
daag? 

Mijn dagblad vertelt mij, dat vele 
millioenen ponden sterling besteed 
warden om schuilplaatsen te maken 
voor bet Britsche volk. Een ieder heeft 
direct belang bij de geweldige organi
satie om het leven van den mensch te 
beschermen. Op allerlei gebied warden 
werkers getraind, om hulp te verlee
nen; niets wat den mensch zou kunnen 
beveiligen in gevaar van welken aard 
ook, blijft ongedaan om het mensche
lijk lichaam voor dood of verminking 
te behoeden. 

Welk een droevig contrast vormen 
daarbij onze pogingen om de ziel voor 
ondergang te bewaren. Toch gelooven 
wij, dat de ziel onsterf elijk is en een
maal voor haar Rechter zal moeten 
staan, om geoordeeld te warden. 

0, <lat de oogen van de heilssoldaten, 
ouden en jongen, geopend zullen war
den voor deze waarheid. Een nieuwe 
openbaring van qen nood, waarin het 
menschdom op dit oogenblik verkeert, 
zal tot gevolg hebben een dieper besef · 
van ,,den last der zielen". 

GEORGE L. CARPENTER. 

STRIJDKREET 

DE ECHO DER KERSTKLOKKEN. 
Het drukke leven neemt de meesten onzer 

lezers ongetwijfeld zoo in beslag, dat de her
innering aan het Kerstfeest. reeds weer diep 
teruggeschoven is in onze gedachten. Toch 
komen bij het gereedmaken van dit nummer 
op de redactie-tafel Kerstrapporten van Oost 
en West, Zuid en Noord en gaarne geven wij 
er iets uit over, om den onderlingen band 
te versterken. 

* * * 
DE TERR. KOMMANDANT EN. MEVR. 

BEEKHUIS. 
Onze !eiders hadden een zeer vol pro

gramma, dat begonnen werd in Bandoeng. 
Twee gezegende Adventsbijeenkomsten gin
gen aan de Kerstviering vooraf. De zaal van 
Bandoeng I was heide malen goed 'bezel en 
zoowel woord als lied bereidde de harten 
voor op de komst van den Koning, Wiens 
geboortefeest wij zouden vieren. 

Op 18 December was de eerste Kerstvie
ring in het Kinderhuis, den volgenden dag 
gevolgd door die in het Jongenshuis. Beide 
tehuizen waren smaakvol versierd, terwijl 
een aantal contribuanten en vrienden zich 
met de vaste bewoners van het tehuis had 
\'ereenigd rondom den Kerstboom. Wanneer 

De uitdeeling van kerstmanden 

in Soerabaja II. 

De eerste mand werd uitgereikt 

door mevr. Wang, echtgenoote 

van dea 

Chineeschen Vice-Consul. 

mevl'Ouw Beekhuis vertelt, weet zij haar 
hoarders met een enkelen zin meestal in
eens te verplaatsen in de sfeer van het ver
haal en zoo ging het ook ditmaal. Echt ,.knus'· 
werd geluisterd en vooral bij de grooteren 
in het Jongenshuis ging het verhaal er goed 
in. Ook het woord van den Kolonel, regel
recht gericht tot het hart, tr-0£ doel en vorm
de te zamen met de gezongen liederen een 
mooi begin voor het Kerstfeest. Ook de 
jongelui zelf gaven hun medewerking door 
het zingen van hun lied en het in beeld 
brengen van tafereelen uit de Kerstgeschie
denis, e.d. De jongens met hun tableau .,Zij, 
die bidden hebben niets te vreezen" oogst
ten veel dank. V oor hen zelf waren de ge
schenken natuurlijk de groote attractie van 
den avond. 

Hierop volgde de jaarlijksche demonstra
tie in het l.E.V.-gebouw. De zaal was we
derom tjokvol en een keurig programma 
werd gegeven, dat zeer geapprecieerd werd. 
Plaatsruimte verbiedt grondig op dezen 
a vond in te gaan, <loch voor hoofd en hart. 
zoowel als voor de ziel viel er veel te ge
nieten. Elke afdeeling gaf van het beste en 
toonde grondige voorbereiding. Het kerst
verhaal van ,,vader Martin" door drs. Van 
der Gugten vormde een aardig intermezzo, 
terwijl. <le leiding van het geheel, die in 
handen was van Kolonel Beekhuis, dezen 
avond tot een vlotte prettige uitvoering 
maak:te, die Kerstzegen uitstraalde. 

Op 23 December vertrokken onze leiders 
naar Oost-Java, waar na aankomst in SOE
RABAJA direct een zeer druk bezochte 
Kerstdienst geleid werd in het ,,William 
Booth-ziekenhuis" met oud-patienten en 
vrienden. De zaal aan het ziekenhuis ver-

het meer ernstige woord van den Kolonel 
werd begrepen, De avond was gewijd aan 
de· militairen, waarover in een afzonderlijk 
rapport iets te lezen valt. 

De VROEGDIENST. Nu was dan na al 
de feestvieringen, die toch min of meer met 
uiterlijke dingen in onze tehuizen en inrich
tingen verband hielden, de gewijde ure aan
gebroken, waarbij wij zonder eenige gedach
te aan tractaties of geschenken, ons konden 
bepalen bij den Reiland der wereld. De zaal 
van de Societeit te MALANG stroomde des 
morgens om 5 uur onder gewijd orgelspel 
langzamerhand vol en een 250 personen wa
ren aanwezig. toen Kolonel en mevr. Beek
huis met de Majoors Palstra binnenkwamen. 

De bereidheid des harten zich neer te bui
gen voor het Kindeke in <le kribbe werd door 
den Heer dien morgen gezien en gezegend. 
Drie treffende, door tableaux in beeld ge
brachte. tafereelen met daarop toepasse
lijken zang, voerden het aandachtig gehoor 
in den geest terug naar dat tijdstip, waarop 
de Zone Gods op aarde nederdaalde in de 
gestalte van een Kindeke. 

Het eenvoudige, doch warme woord van 
hart tot hart gesproken door mevr. Beekhuis, 

trof de luisterenden . .,Alhoewel zwarte wol
ken van oorlogswee en ellende de aarde ver
duisteren, heeft het menschelijk hart reden 
om te danken en te aanbidden, omcfat het 
Licht der wereld in de komst van Christus 
op aarde aan allen is verschenen", aldus 
mevrouw Beekhuis. Haar oproep om op te 
gaan en Hem te aanbidden, Die kwam om 

alle smart te heelen, vond diepen weerklank. 
Na het wondermooie lied ,.Koning in ne

derigheid'', dat door het zangkoor met wij
ding werd gezongen, richtte de Kolonel het 
woord tot de schare. ..In het Kindeke van 
Bethlehem is alles te vinden, wat de men
schelijke ziel behoeft" zeide de Kolonel en 
uitgaande van deze gedachte, bracht hij op 
zeer duidelijke wijze naar voren, dat Chris
tus dan ook moet heerschen in het hart, op
dat Hij dat hart, dat van nature vol van 
zelfzucht en eigenliefde is, kan herscheppen 
naar Zijn beeld. Gods Geest ondersteunde 
het gesprokene krachtig en wekte overtui
ging in de harten. Met een innige dankbede 
werd deze gezegende Vroegdienst beeindigd. 

Dien eersten Kerstmorgen waren de Kolo
nels om 11 uur terug in SOERABAJA met 
de militairen (zie pag 2). 

's Middags om 1 uur werd de Kerstmaal
tijd gebruikt met alle officieren, den dokter 
en de verpleegsters van het ziekenhufs. Een 
oogenblik van oase temidden van alle drukte. 

Tengevolge van den tropischen regen was 
de Kerstdienst in korps II niet zoo druk he
zocht, ~ls te verwachten was, doch Gods 
Geest is niet gebonden aan een zeker aanta1 
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en met vreugde mochten wij enkelen zien 
neerknielen aan den voet van het kruis. 

RERSTFEEST MET DE MELAATSCHEN. 

De tweede Kerstdag was bijna nog druk
ker dan de Eerste. Om 9 uur begon de Kerst
samenkomst op de Leprozerie ,,Semaroeng". 
Deze bijeenkomst staat bekend als een der 
hoogtijden van het groote FEEST. Ook nu 
was er van buitenaf veel · belangstelling. 
Behalve natuurlijk de honderden patienten 
en verscheidene heilsofficieren waren er o.m. 
dr. de Nooy, het Hoofd der Inspectie D.V.G.; 
dr. Ockers,; ds. en mevr. Hildring; de 
dir~cteur der Christ. MULO met mevrouw 
Oostinge; de heer Ruitenbeek, Hoold der 
Chr. School; dr. · en mevr. Soeparmo en 
vele anderen. Majoor en mevr. Tichelaar 
mochten verblijd zijn over deze groote be
langstelling. Patienten, vrienden en heils
soldaten droegen allen het hunne bij om de 
gezelligheid en vreugde te verhoogen. Diei
ontroerd sprak: mevrouw Beekhuis over de 
vreugde, die er in Christus te vinden is. 
welke zelfs het lijden overtreft. Er bleef 
bijna geen oog droog, toen een kleine jon
gen, een patientje, zong : ,,0, de vree, die 
Jezus geeft, gaat ver hoven aardsch gewin". 
Sprekend over het licht, dat Christus bracht 
in de duisternis, bepaalde de Kolonel zijn 
toehoorders bij de noodzakelijkheid om dit 
licht te gebruiken en niet in de duisternis 
te blijven wandelen. Het was een zeer ge
wijd uur. dat ons allen dichter bij Jezus 
bracht. 

De zaal van SOERABAJA ID was des 
n.m. om 5 uur geheel gev.uld met onze 
Amboneesche makkers en jonge menschen. 
Het was een intiem samenzijn en er heerschte 
een prettige vrije geest. die zegen bracht. 

In KORPS I werd de sluitingssamenkomst 
van deze gezegende dagen gehouden. Niet
tegenstaande het groote programma, dat 
reeds achter ons 1ag, was toch een flinke 
schare opgekomen. Getuigenissen werden ge
geven, mevr. Beekhuis illustreerde haar toe-
praak met een kerstvertelling, terwijl de 

Kolonel met vaste overtuiging en rijkdom 
van voorlichting, het oude Evan.gelie pre
dikte. Zoo gewijd was· de sfeer, dat wij ge
voelden, dat iemand dien avond komen 
nwest tot Christus. Openlijk geschiedde dit 
niet, doch wellicht werd in de stilte van het 
eigen hart een nieuw verbond gesloten. 

* * * 
De laatste Zondag van het oude jaar bracht 

Kolonel Beekhuis door in Batavia, waar des 
morgens in korps II voor een groote menigte 
de weg tot heiligmak:ing duidelijk door den 
Kolonel verkondigd werd. Majoor Snaith, 
pas uit Manilla in Ned.-Indie gekomen, had 
gelegenheid zijn getuigenis te geven. Wij 
dank.en God voor 7 mak:kers, die den zegen 
van Heiligmak:ing zochten. 

De openluchtsamellkomst op het Waterloo
plein trok een flinke schare menschen, die 
aandachtig luisterde naai: de boodschap der 
heilssoldaten. 

's Avonds was trots den regen de zaal van 
BATAVIA I geheel bezet. Met kracht werd 
het Evangelie verkondigd door woord en lied 
en wij mochten ons verheugen over 9 zielen, 
die kwamen tot den Reiland. 

* * * 
Op Oudejaarsavond werd een zeer gewijde 

dienst geleid door de Kolonels in BANDOENG 
I. Achter het platform waren de woorden aan
gebracht : ,)k zaL vertrouwen en niet vree
:zen''. Op zichzelf bracht dit woord reeds een 
zegen, doch de geheele bijeenkomst stond, 
wat den geest 1betreft, in ditzelfde teeken en 
de stille overdenking op dezen laatsten avond 
van het jaar, was een ernstige waarschuwing, 
zoowel als een uur van zelfonderzoek, wat 
vruchtbaar was voor de ziel, die ondanks het 
rumoer in de wererd en de drukte der naaste 
omgeving, stil mocht zijn voor God. Y. 

bonden was veel te klein, zoodat velen bui- "ilr\j) 7f:\~~r~ nu ~~t! br~~~t't' l:i).{f, 
ten met een staanplaats tevreden ~oesten ,.., (,., R (,.,(,., (,., U (., l.l l-U (,., D ! (,., 
zijn. Hierdoor miste men de tableaux door 
de leerling- en mantri-verpleegsters op 

keurige wijze uitgevoerd, doch het woord van g~b~ U br~).~ ! 
de Kolonels werd met graagte en veel be- (,., (,., (,.,U (,., 
langstelling gevolgd. 

Den volgenden dag was eerst MALANG 
aan <le beurt en bet feest met de Chinee
sche kinderen des middags, dat voor de be
trokken kinderen een ,,grootsche" gebeur
tenis werd, niet bet minst door het Kerst
verhaaltje van mevr. Beekhuis. Doch ook 

2 ~bess. 3 : 16. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL-HOOFDKWARTlER 

GEHUWD: 
Kapitein A. Tanonti'na op 22 October 1931 

vanuit KapiroE in upleiding gekomen, 
met 

Kdt.-Luitenante L. Kadoa op 23 October 
1939 vanuit Wajoe in opleiding gekomen te 
Rowiga op 30 December 1940. 

AANSTELLINGEN. 
Brigadier E. Brandt * naar Hoofdkwartier, 

bijzondere dienst. 
Majoor A. H. Hiichler naar Bandoeng Kin-

derhuis. 
Majoor G. J. Jansen * naar Bandoeng I. 
Majoor M. A. Lorier * naar Semarang I. 
Majoor T. G. Ryden naar Batavia, Meisjes-

huis. 
M:ajoor E. Stapleton naar Garoet, Rusthuis. 
Kapitein E. J. van Dr-iite1i naar Padang. Zie

kenzorg. 
Kapite.in 'M. J. Gabriel naar Toeren, Gees-

telijk Werk. 
Kapitein L. Leimena * naar Soekaboemi. 
Kapitein J. F. Nelwan naar Menado II. 
Kapitein J. A. Ossendrijver naar Malang I. 
Kapitein E. Sprokkereef * naar Bandoeng. 

Jongenshuis. 
Kapitein A. Tanontina * naar BambarimL 
Kapitein H. v. d. Veen * naar Batavia I. 
Kapitein D. Woearlela naar Sumatra's Oost-

kust-Divisie (ter beschikking D.0.). 
Luitenant D. Manuhutu naar Madioen (onder 

bevel B.O. Ngawi). 
Kdt.-Luitenant M. Adji naar Bandoeng II. 
Kdt.-Luitenant T. Bindoek naar Lindoe. 
Kdt.-Luitenant A. Lahoendoeitan naar Gim-

poe. 
Kdt.-Luitenant B. Lasttt naar Soerabaia. 

Kliniek. 
Kdt.-Luitenant L. Lasut naar Magelang. 
Kdt.-Luitenant A. L. Lapian naar Magelang. 
Kdt.-Luitenant M. E. Ma.ula1iy naar Sema-

rang I. 
Kdt.-Luitenant C. H. Polhaupessy naar Ban

doeng, Jongenshuis. 
Kdt.-Luitenant R. SeTI-ggetang naar Rem

bokan. 
Kdt.-Luitenant P. M. Simangoensoeng naar 

Menado I. 
A. C. BEEKHUIS 
Terr. Konunandant. 

Bandoeng, 20 Januari 1941. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN:.._J 

De Terr. Kommandant. 
2 Februari - Bandoeng II n.rn. ; 3 - Ban

doeng, Officierssamenkomst; 5 - Ban
d:oeng Kinderhuis, sarnenkomst ; 9 - Ban
doeng Jongenshuis, samenkomst ; 15-16 
Pelantoengan ; 17 - Palimanan. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 
9 Februari - Cheiibon ; 16 - Bandoeng II : 

22-28 Sumatra's Oostkust. *) 

*) Zonder mevr. Lebbink. 
Brigadier Brandt. 
1....,..3 Februari Poerwonegol'O ; 4-6 Sapoeran ; 

7-9 Poerworedjo; 10-12 Koedoes: 13-15 
Pati; 16--18 Rembang. 

Brigadier Hiorth. 
2 Februari - Cheribon ; 9-10 Batavia II: 

11 - Buitenzorg ; 16 - Bandoeng IT : 
23 - Soekaboemi ; 27 - Bandoeng I . 

Brigadier Loois. 
2 Februari - Madioen ; 9 Magelang I en II : 

12 - Rogo Moeljo : 19 - Solo ; 20 -
Djokja ; 23 - Krenseng ; 26 - Poerwo
negoro ; 27 - Sapoeran. 

Majoor Bro;bier. 
16 Februari - Pekalongan. 
Majoor Palstra. 
1-2 Februari - Banjoewangi; 5 - Soe

rabaja (Loge); 9 - Soerabaja II ; 15 -
Kepandjen; 16 - Toeren v.m., Toempang 
n.m. ; 24 - Soerabaja, Officierssamen
komst. 

Majoor Ramaker. 
5-12 Februari - Ambon-: 
Majoor Wuite. 
23 Februari - Batavia 'I. 
Adjudante Brouwer. 
2 Februari - Pekalongan; 5 Bandoeng 

II ; 11 - Soerabaja III ; 12 - ~asijan ; 
13-14 Banjoewangi ; 15 - Soerabaja, Se
maroeng; 16 - Soerabaja II; 17 - Soe
rabaja I. 

Adjudant Lippe. 
23 Februari - Batavia I en II. 
Kapiteine Kappers. 
23 Februari - Ngawi. 

S T R IJ D K R E E T 

De Territoriaal Kommandant en mevr. 
Beekhuis waren aan de spits der legerscba
ren, die uittrokken om het Kerst-Evangelie 
te verkondigen en zegen en heil te brengen 
aan duizenden, die te zamen kwamen om 
God te danken voor de gave van Zijn Zpon 
aan de:z.e wereld. 

Bandoeng, Soerabaja en Malang hadden 
dit keer het voorrecht van hun bezoek. Voor 
bijzonderheden verwijzen wij gaarne naar het 
rapport op pag. 6. Het oude jaar werd be
sloten met een Dankstond in de Congres
zaal te Bandoeng. 

Vol d&nk voor de zegeningen van het af
geloopen jaar, zijn wij 1941 inget.reden, ge
loovend en vertrouwend, dat het Leger des 
Heils meer dan ooit in bet verleden zal zijn 
het Leger van ,,de helpende hand". 

'* Terwijl ik deze ,,Kronieken" schr.ijf, zijn 
de Konunandant en schrijver zelf op reis 
van Magelang naar Malang in verband met 
Divisie-inspecties in Midden- en Oost-Java. 
De inspectie der West-Java-Divisie werd de 
vorige week voltooid. Een geregelde herzie
ning der wapenrusting is goed en noodza
kelijk. Wij zijn dankbaar voor de st.rijdkrach
ten, die toegevoegd konden worden. 

.;;\ 
Op het Hoofdkwartier heeft men drukke 

dagen achter den rug met het vaststellen 
van de jaar-begrootingen voor de tientallen 
inrichtingen op medisch en maatschappelijk 
gebied, zoowel als voor de divisies en korp
sen. 

In den K.andidaten-raad werd door den 
Kommandant besloten, <lat de e.v. Kweek
school-cursus voor de opleiding van heils
officieren op 31 Maart a.s. zal aanvangen. 
Vier en twintig Kandidaten zijn voor dezen 
cursus aangenomen. 

In de verschillende Korpskadetten-Raden, 
die de laatste weken gehouden zijn, werd 
een vermeerdering van 35 korpskade1;.ten 
geconstateerd. Korpskadetten zijn jonge 
menschen, die opgeleid warden in hun eigen 
korps om later hun plaats in te nemen aid 
plaatselijk-officier of als officier. Gelukwe.u
schen aan de Secretaresse voor bet Jeugd
werk met dezen vooruitgang. 

Uit de rapporten der Kerstvieringen blijkt, 
dat alleen op Java reeds 400 Kerstvieringen 
plaatshadden. · 

Deze werden bijgewoond door 27400 vol
wassenen en 9500 kinderen. Natuurlijk wer
den bij verschillende feesten geschenken uit
gereikt en wel aan : 4400 kinderen ; 1700 
zieken ; ruim 3500 behoeftigen ; bijna 850 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEIDT 
Kdt.-Luitenant Mariam Lagea. 

Zooals wij de vorige maand reeds meld
den. ~s op 15 December in midden-Celebes 
Kdt.-Luitenant Mariam Lagea Bevorderd tot 
Heerlijkheid. Nadere berichten zijn thans 
hierover in ons bezit. De Luitenante, die 
den laatsten Kweekschool-cursus l!let haar 
man meemaakte, had juist een behandeling 
in het ziekenhuis te Paloe onder.gaan, doch 
zij was reeds weer drie dagen terug in haar 
aanstelling te Bora en was op Zaterdag
morgen met de vrouw van den Bevelv. offi
cier op buisbezoek geweest. In den namiddag 
nam zij dee1 aan de Gezinsbondsamenkomst 
en scheen geheel wel. Op Zondagmorgen 
gebruikte zij als gewoonlijk bet ontbijt met 
haar man en de Kapiteins Losoh, doch kort 
daarna gevoelde zij zich minder wel en ging 
wat rusten. Zij stand er echter op, dat haar 
man de samenkomst zou bijwonen en zijn ge
wo:nen arbeid verrichten. Toen bij na de bij
eenkomst bij haar kwam, vond hij haar 
reeds stervende. Dien avond om 10 uur ging 
zij heen naar het Vaderland met de vele 
woningen. Alles ging zoo plotseling, dat zij 
niet bij maehte was meer te spreken, doch 
wij gelooven, dat zij is bij den Heer in Wiens 
arbeid zij tot het laatst toe bezig was. God 
zegene den Luitenant ! 

militai.ren en 1525 gevangenen. De opgave 
van de buitenbezittingen is nag niet binnen. 
Deze cijfers stemmen echter reeds tot groote 
dankbaa1'heid voor wat wij voor anderen 
mochten doen. 

* ** 
Ter gelegenheid van bet 50-jarig jubileum 

van de K.P.M. mochten wij een bedrag van 
.f 3000.- ontvangen voor ans werk in den 
Archipel. Een zeer te waardeeren en royale 
geste van de Directie dier Maatschappij, 
welke wij gaarne ter navolging aan andere 
jubileerende vennootscbaippen doorgeven. 

*** 
De familiekring. Een aantal officieren 

heeft zich gereed moeten maken een andere 
aanstelling te aanvaarden. Gaat met God en 
weest een zegen, makke.rs ! 

Het was ans een vreugde Brigadier en 
mevr. Woodward, de Divisie-officier-en van 
Midden~Celebes, op Java te ontmoeten. Na 
)arenlangen arbeid in dat deel van ons 
zendingstenein, genieten zij nu een kort 
verlof op Java. Zij hebben deze gelegenheid 
aangegrepen om een aantal korpsen te be
zoeken voor het houden van samenkomsten 
en lezingen. 

Zeer ontsteld waren wij een telegram te 
ontvangen uit Ambon van de Adjudants 
Luitjes waarin zij meldden, dat bun dochter
tje van 4 jaar door den Heer is Thuis ge
haald. Mevrouw Luitjes was eveneens ziek, 
toen lh.aar meisje heen ging. God zegene deze 
diepbedroefde ouders. Laat ons hen in onze 
gebeden gedenken. 

Adjudant Juutilainen ontving bericht, dat 
in Juni zijn moeder in Finland Bevorderd 
werd tot Heerlijkheid. ,,Zij liet ons geen er
fenis na; maar wel de herinnering aan een 
biddende m-0eder", schrijft de Adjudant. Dat 
is een heerlijke troost voor onze makkers. 

Onze zieke makkers. Goede berichten be
reiken ons van mevrouw Brigadier Brandt 
en mevr. Kapitein Sprokkereef, die beiden 
het ziekenhuis mochten verlaten. Oak Adju
dante Huibregtsen maakt goede vorderingen 
en hoopt spoedig terug te keeren naar Ma
kassar. 

De Majoors Hi.ichler en Ryden uit Korea 
zijn veilig gearriveerd en hebben vol goe
den moed haar aanstelling, respectievelijk in 
het Kinderhuis te Bandoeng en het Meisjes
huis te Batavia, aanvaard. Zij zullen zich 
spoedig thuis maken. 

* ** 
Op voorstel van de betrokken Di visie-

officieren zijn nieuwe korpsen geopend te 

BATAVIA L 

Op Zondagavond. 12 Januari had de af
~cheidssamenkomst plaats van de Majoors 
Jansen, Majoor Stapleton en Kapitein 
Gabriel, terwijl Majoor Ry.den. die Majoor 
Stapleton zal vervangen, werd welkom ge
heeten. Een eerewacht van padvinders en 
padv~dsters wachtte de vaarwellende korps
officieren op bij hun binnentreden en weldra 
was de bijeenkomst in vollen gang. Zr. 
Frantzen zong het Iievelingslied van Majoor 
Stapleton: ,,Niets blijvend thier beneen"; 
waarna Majoor Kanenbe1d gelegenhe1d kreeg 
den officieren, die heengingen een. woord van 
bemoediging en dank toe te voegen, wat 
zij deed door <;le behandeling van een 1bijbel
onderwerp en wat hun zeker nag lang tot 
zegening za1 zijn. 

Namens de soldaten van het korps sprak 
zuster Hilgersom de vertrekkenden toe, 
waarbij in ih.et bijzonder de groote opgewekt
heid der Majoors Jansen naar voren werd 
gebracht. Vervolgens sprak de J .L.S.M. zuster 
Van Charldorp, ontroerd eenige woorden 
van afsaheid. Br. Prins dankte d~ Majoors 
namens de Padvinders-troepen voor al de 
medewerk.ing en memoreerde hoe de Majoor 
de grondlegger en Geestelijk leider der 
troepen was geweest. Kapitein Geus sprak 
dank namens het Reclasseeringswerk en 
Armenzorg, wa.arvoor de Majoor veel heeft 
g:edaan. 
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Soekaboemi, Madioen en Kahen Dj$e, ter
wijl Rembang heropend werd. 

* ** 
Gedurende de afgeloopen maand is Ma

jo1w Midteide uit d~n actieven dienst getre
den na vele jaren van arbeid in Ned.-Indie 

Op 26 Februari a.s. zal in verband met 
deze gebeurtenis een bij:zmndere samenkomst 
plaatshebben in <le Kweekschool, onder 
leiding van den Terr. Kommandant. In 

een volgend nummer hopen wij enkele bij
zonderheden omtrent de loopbaan' van de 
Majoor te geven. 

Tot slot nag een zoojuist ontvangen bericht 
van goede bekenden, n.L Lt.-Kolonel en 
mevrouw Rldsdel. De Kolonels meldden ons, 
dat zij zich vootloopig te Kaapstad gevestigd 
hebben, <loch helaas gaat de geZ-Ondheid van 
den Kolonel niet zoo vlug vooruit als wel 
V'erwacht was. Van harte bopen wij, <lat nu 
zij eenigszins tot rust kunnen k-0men, er 
spoedig een hlijvende verbetering ten goede 
zal komen. 

RADIO-UITZENDINGEN 
NICRO-UITZENDINGEN 

N. I. R. 0. M. 
18 Febr~ari - AVONDW/JDING 

19.40 - 20.00 uur 

fe verzorgen door 
Mevr. Lt. Ko/one/ M. LE BB IN f( 

Radio- Yereenigino "MIDD£H-JAY A" 
(SEMARANG) 

AVONDWIJDING - 19.00 -19.30 uur 

te verzorgen door 
Mevr. Ma;oor E. JENNERSTROM. 

GOED NIEUWS. 

Op weg naar Magelang 1bracbt de Ten-. 
Kommandant, vergezeld van den Chef-Secre
taris en den Divisie-officier een ·onverwacht, 
verrassend bezoek aan POERWOREDJO. Of
sf>J10on de opkomst niet groot was, was bet 
een gezegend samenzijn. Getuigenissen van 
oude strijdmakkers braebten zegen, evenals 
het bij·belwoord door den Kolonel behandeld. 
Een Chineesche vrouw deed de goede 
keuze. 

Malang. ll. 
Dit korps was wel bevoorrecht in de 

nieuwe zaal ibezoek te hebben van den 
Kommandant, vergezeld van den Obef-Secre
taris, Brigadier en mevrouw Woodward en 
den Districts-officier voor Oost-Java. On
danks den hevigen regen was een groote 
schare Qpgekomen. Een strijk- en harmonica
orkest verleende vevdienstelijke medewerking 
bij den zang. Nadat de verschillende offi
cieren, die den Kommandant vergezelden een 
Yl.oord gesproken hadden, bracht onze leider 
zijn hoodschap aan de hand van den bijbel. 
Een groat aantal zielen zocht den zegen van 
verlossing. 

Majoor Ryden kreeg gelegenheid een 
woord van welkom te spreken, doch daarna 
w.aren het de vertrekkende officieren, die 
aan hun gevoelens uiting konden geven. 
Majoor Stapleton, o£schoon blij voor haar 
nieuwe aanstelling, vond het toch imoeilijk 
van haar werk on<ler de meisjes afscheid te 
nemen. Mevrouw Jansen dankte voor den 
gezegenden tijd en alle hulp in Batavia 
0n<lervonden. Kapitein Gabriel getuigde vol 
moed naar zijn nieuwe standplaats te ver
trekk-en, wetende, dat de Heer met hem 
gaat. Als laatste spreker kw.am Majoor 
Jansen, die dank aan God en · zijn makkers 
bracht voor den tij.d i.n !Batavia I doorge
bracht. Geschaard om de Legervlag werd 
hun het Leger-vaarwellied toegezongen. God 
zegene onze officieren ! P. H. 

BANJOEWANGI. 
Juist bij het ter perse gaan van dit nwn

mer werd een uitvoerig, keurig verslag ont
vangen van een zeer geslaagde demonstratie 
in bovengenoemde pla;its gegeven door de 
Toortsdi-agers, wier foto kortgeleden in ons 
blad versoheen. Tot onze spijt moeten wij 
de .bijzonderheden echter laten wachten tot 
een volgemle maand .. 

Tevens maakt de Redactie de correspon
denten er opmerkzaam op, <lat rapport.en, 
welke na den 15den van de maand binnen
k.omen, weinig of geen kans bebben nog in 
het nurnmer van ·die maand te warden op
gen~men. Makkers, zendt dus Uw nieuws 
tij·dig in ! R. 
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KERSTFEEST OP SUMATRA'S OOSTKUST. 

Oak hier aan de Oostkust van Sumatra, 
ver weg van het Legercentrum, mochten wij 
een gezegend Kerstfeest vieren. 

Op 20 December had de eerste Kerst
demonstratie plaats in de ruime speelplaats 
van het Eur. Kinderhuis te Medan. Hoewel 
er op nag vijf andere plaatsen in de stad 
feest gevierd werd, was er veel belangstelling 
voor dezen avond in ans tehuis en het pro
g:ramma werd in de puntjes door de kin
deren ·uitgevoerd. 

Den volgenden avond was het Inheemsche 
tehuis aan de beurt. De ruime zaal van de 
Methodistenschool was voor deze gelegen
heid in gebruik en goed bezet en de kin
deren deden niet onder voor hun Euro
peesche makkertjes ! 

Nog een dergelijke avond werd gegeven in 
Belawan en Siantar door de kinderen ter 
plaatse. Dat was iets geheel nieuws voor 
genoemde plaatsen. De Eur. Z~mdagsschool 

is hier pas begonnen, een pluimpje aan de 
kinderen voor wat zij presteerden l Adjudante 
Hamerling had in Belawan de leiding, Bri
gadier Meijer in de andere plaatsen. 

En dan het Kerstfeest zelf ! Den geheelen 
Kerstnacht door zongen de patienten op 
Poeloe si Tjanang hun liederen ed. in den 
Vroegdienst om 5 uur waren bijna allen aan
wezig, en vertoefden wij in den gee~t bij de 
kribbe. Des middags een demonstratie. Onge
looflijk is het bijna, wat deze menschen t•>t 
stand hadden kunnen brengen ! 

In Siantar, Kaben Djahe en Medan werden 
de bijeenkomsten dien dag ook zeer g:oed 
bezocht. In eerstg:enoemde plaats, waar Kapi
tein van Erven leidde. knielden twee zielen 
neer om Christus te zoeken. Dank God voor 
Zijn zegen ! 

OP DE MELAATSCHEN-KOLONIE 
.KOENDOER". 

De vermoeiende, hoewel toch altijd weer 
g~ellige drukte voor het Kerstfeest geeft 
ens zelf reeds een zeg:en. Hoeveel ge1egen
heid is er al niet met het kollekteeren om 
een goed woord te plaatsen b.v. ! Ook de 
geestelijke voorbereiding in de samenkom
sten en de verschillende repetities doen de 
spanning voor den werkelijken Kerstdag 
stijgen. 

Om 4 uur in den Kerstnacht zongen de 
Christen-patienten reeds de Kerstliederen, 
die vooral in deze omgeving zoo aandoen
lijk aandoen. Teen om 7 uw· de Kerstdienst 
began was de zaal te klein, banken werden 
buiten aangeschoven en wat wijding en be
langstelling betrof, behoefde deze dienst voor 
geen enkele Europeeschen onder te doen. Hoe 
sehreit ens hart tot God bij het zien van 
deze menschen dat toch door Zijn Geest 
de Mohammedanen bekeerd zullen warden ! 

Na den feestmaaltijd was de bijeenkomst 
des avonds wederom een echt feest. De kin
deren deden eenige eenvoudige oefeningen, 
welke zeer gewaardeerd werden en... ... de 
geschenken niet minder. Voor de Christenen, 
Zondagsschool en Gezinsbond werd een apart 
feest gehouden. Na de Kerstdagen mochten 
de officieren ook neg iets doen voor mili
tairen, welke in dezen afgelegen hoek in de 
eenzaamheid zitten, doch die met <leze dagen 
van velen sym.pathie mochten ontvangen. Wij 
hadden het goed op Sumatra's Zuidkust ! 

u. 

A.MBOINA. 

Na drukke voorbereiding hebben wij pret
tige Kerstdagen gehad en drukbezochte, ze
genrijke samenkomsten. De J. L.-demonstra
tie viel goed in den smaak en de jongelui de
den bijzonder hun best om het geheel tot 
een succes te ma.ken. 

Ook mochten wij Kerstvreugde brengen in 
de gevangenis en het hospitaal. Het Evan
gelie gepredikt in de openlucht trok veel 
belangstelling. 

Wij besloten het jaar met een halven 
Nacht van Gebed, waarin een aantal mak
kers hun toewljding vernieuwden. Prijst den 
Heff! L 

LAATSTE BERICHT. 

P. V. troep Batavia I. 

De jongens hebben aan vele armen een 
keurig kerstpakket gebracht, samengesteld 
uit dat, wat zij zelf voor enkele arme ge
zinnen bijeenbrachten. Het eigen Kerstfeest 
is geed geslaagd. De herdenking van de P.V.'s 
in Holland en andere 1anden maakte diepen 
indruk. Het nfeuwe jaar werd met nieuwen 
lust en moed begonnen met de leuze : RED
DEN EN DIENEN. 

DE HOPMAN. 

VISSER - BANDOENG 

S T R IJ D K R E E T 

nBUITENBEENTJE't fl" 
DE GESCHIEDENIS 

van 

EEN VLIEGTUIG. 

, 
,,Nicholson," zei de chef, ,,met die order 

voor :tndie moet je een beetje voortmaketl. 
Deze zes machines zijn direct noodig. En 
dan is <laar nog die eigenaardige voor Au
stralie. Ze moeten alle met dezelfde boot. 
Wanneer denk je er mee klaar te zijn ?" 

,,Tegen het eind van deze week", ant
woordde de antler. ,,zo·oals u weet, werken 
alle mannen nu iederen avond over. De 
electrische leiding meet neg warden aange
bracht en de stuurinrichting gecontroleerd.'' 

Zooals beloofd, waren de vliegtuigen voor 
het einde der week gereed - de zes voor 
Britsch-'Indie en de eene V'O'O'l: Australie. 
De mannen. die met het transport belast 
waren, verwonderden zich over de bestelling. 
Waartoe diende dat buitenbeentje? Het 
stand er, sierlijk geproportionneerd, ofschoon 
de romp wat langer was dan die harer buur
tjes en er heel anders uitzag. 

,,Waru.' gaan ze heen ?" riep een der werk
Iieden tot een antler. 

,,Zes naar Britsch-Indie en dat buiten
beentje naar Australie." 

,,Buitenbeentje" zou een g-0€de doopnaam 
zijn, Willem", antwoordde de eerste spreker. 
En zoo werd het vliegtuig ,,Buitenbeentje" 
genoemd. 

Toen de oogen van Buitenbeentje aan de 
duisternis van het ruim in het vrachtschlp 
gewend waren, bemerkte ze, dat de zes 
andere machines dicht bij elkaar gebleven 
waren en er krachtig en sterk uitzagen. Ze 
leken korter en dikker dan zij zelf. Ze waren 
cok kortet, want zij lag in de lengte van 
het ruim en de anderen in de breedte. Ein
delijk nam ze den moed, om te spreken. 

,,Neem u mij niet kwalijk'', zei ze tot 
degene van de zes, die het diclitst bij haar 
lag, ,,maar wat gaat u doen, wanneer u uw 
bestemming bereikt hebt ?" 

,,Kunt u niet zien, wat onze roeping is !" 
gaf de antler hooghru.·tig ten antwoord. ,,We 
zijn bommenwerpers." 

,,Vergeef mijn ontwetenheid", zei ,,Buiten
beentje ', ,,maar wie gaat u bombardeeren ?" 

,,Stel niet zoo'n dwaze vraag", was het ant
woord. ,,Dat weten we op het oogenblik 
nog niet ; dat moeten we nog afwachten ; 
waar het maar noodig is. Ik hoorde iets 

zeggen over het Nooa-d-westelijk front. Maa;· 
het doet er ni.et toe, waar het zal zijn." 

,,U wilt toch TI'iet zeggen, dat u bommen 
gaat werpen op menschelijke wezens, hen 
zult dooden en verdelgen ?" 

,,Natuurlijk", antwoordde de bommenwer
per. ,,En we dragen ook kanonnen. Twee 
kunnen langs •onze. schroef warden afgevuurd, 
een is draaibaar opgesteld in onzen staart en 
een kan vuur geven door een opening in 
cien bodem van onzen romp." 

,,Buitenbeentje" ontstelde bij dit antwoord 
en de andere moesten <lat wel opmerken. 

,,En wat gaat u doen ?" vroegen de bom
menwerpers in koor en wat uit de hoogte. 

,,lk geloof", antwoordde ,,Buitenbeentje" 
zenuwachtig, ,,dat ik naar Australie ga, om 
te helpen •bj het medisch werk. U weet wel, 
de menschen gauw naar het ziekenhuis 
brengen, in 't bijz<>nder, als ze op greaten 
afstand van den dokter wonen. Daarnm ben 
ik ook zoo lang - ik heb nu een brancard 
in mijn romp.'' 

Indien de zes bommenwerpers met hun 
staart hadden kunnen wippen, zouden ze 
het zeker ged:aan hebben. Nu werd het alleen 
maar doodstil in het ruim en de bommen
werpers waren zelfs niet eens zoo beleefd, 
om te groeten, toen ze te Bombay ontscheept 
wer4en. 

* ** 
De marconist in de uniform van het 

Wyndham-station werd plotseling actief en 
trok zijn aa.nteekenboek naar zich toe. Een 
van de dertig zenders in het Kimberley 
ditsrict van West-Australie riep. 

De marconist was zulke oproepen wel 
gewend. Iemand had medische hulp noodig. 
Hij had ook gezien, hoe de boodschappen 
geseind werden. Een man komt te paard 
aan galoppeeren, werpt de teugels over een 
boomtak in de nabijheid, en haast zich naar 
het zendstation. Door middel van een pe
<laal, wel wat .gelijkend op dat van een fiets, 
brengt hij een dynamo in werking. Op een 
machine, voorzien van een toetsenbord met 
letters, die er omgeveer uitziet als schrijf
machine, begint hij daarna zijn oproep om 
hulp te seinen. Hier w'<l.s er nu een. 

ONZE JEUGD-VELDTOCHT. 
In Januari werd reeds be.gonnen met de bijzondere poging de jeugd op 

meer directe wijze te winnen voor Christus en Zijn dienst. 
De laatste week van die maand, werd gewijd aan de TOORTSDRAGERS

DEWEGING. Deze Beweging heeft ten doel jonge menschen tusschen 16-30 
jaar moreelen en geestelijken steun te verleenen. Er zijn tientallen jonge 
menschen, die leiding behoeven in de vele problemen en vragen, die hen 
hezig houden. Niet alien kunnen deze in het gezin krijgen en velen bezoeken 
ook nimmer een Godshuis. Dezulken te bereiken en hen te helpeu den 
rechten weg in het leven te vinden - dat is het doel, waaraan in dezen 
Veldtocht mede bijzondere aandacht zal worden geschonken. 

Van 2-8 Februari zullen de Korpskadetten en Kandid.aten een bijzonc}.ere · 
kans luijgen. Deze jonge strijders zullen er dan op uit trekken voor open· 
luchtsamenkomsten, zoowel als huissamenkomsten e.d. openbaar Werk, opdat 
hun ,,hand en gericht worden ten strijde". Andere jonge menschen op te 
wekken zich bij hen aan te sluiten zal hun daarbij een vreugde zijn. 

Van 9-15 Februari zullen de kinderen van onze bijbelklassen, Zondags
school en kleuterklas in. het middelpunt der belangstelling staan. Velen 
zijn er, die nooit een Zondagss.chool bezceken. Onze jeugdwerkers. zullen 
er nu op uit gaan hen te vinden en de ouders te bewegen hun kinderen 
onder de klanken van het Evangelie te brengen. 

Moge deze Veldtocht tengevolge hebben, dat de jeugd van Nederlandsch
Indie meer d.an ooit zal worden heen gewezen naar Christus, Die de kin· 
deren Iiefhad en de jongeren riep Hem te volgen. 

Maar duizenden kinderen weten nog niet, 
Dat de Reiland hen roept en hen noodt. 
Dat Hij steeds in ontferming en liefde op hen ziet, 
Hun zoo gaarne den hemel ontsloot. 
Daarom willen wij anderen, zeggen voortaan, 
Dat Jez.us ook kind'ren beniint, 
En dat elk onbevreesd tot Hem henen mag gaan, 
En door Hem wordt gemaakt tot Gods kind. 

FEBRUARI 1941 

VOOR DE JEUGD 
,,Zeg den ·.dienstdoenden piloot", riep de 

zender, ,,<lat er een man met een gebroken 
been ligt in een boerderij, vijf mijl van de 
kreek van Hall. Volg . de spoorlijn langs het 
station. Het huis is het eenige aan de Zuid
zijde." . 

Vijf minuten later werd het geronk van 
een machine vernomen, toen cfe lage, sierlijke 
tweedekker het veld over rolde. Het was 
onze oude vriendin ,,Buitenbeentje", nu her
d'OOpt in ,,Goede Hoop". ,,Buitenbeentje" was 
een lucht-ambulance geworden en behoorde 
tot den Australischen Geneeskundigen 
Luchtdienst. · 

Een dokter, voorzien van instrumenten, 
r..am naast den wachtenden piloot plaats. Het 
geronk van de machine wero sterker. ,,Bui
tenbeentje" reed over het gelijke gras en 
verhief zich dan in de lucht voor een reis 
van meer dan 300 km. 

,,Buitenbeentje" heeft veel collega's, die 
r Ile dezelfde .taak hebben : het redden van 
menschenlevens. 

Sams vraagt ,,Buitenbeentje" zich af, wat 
er met de bommenwerpers. gebeurd is, die 
tot Britsch-Indie met haar samenreisden. 
Maar ze benijdt hen in geen geval, want 
terwijl die wachten op den vijand, en op 
een oorilog, die nooit moest uitbreken, is 
zij bijna iederen dag van iedere week bezig, 
om thulp te brengen aan. gewonden en ver
troosting aan eenzame harten. 

HOE 
we onze gedacbten kunnen beheerschen. 

Wij zijn bouwers en we moeten ens karak
ter bouwen. We moeten onszelf vormen. Nu 
werkt een bouwer met zijn han<len; maar 
wij, die ens karakter bouwen, moeten iets 
anders gebruiken. En wat we daarvoor het 
best kunnen gebruiken, zijn onze gedachten. 
Het zijn onze gedaohten, die ons karakter 
edel of leelijk maken. 

Wat is bet van veel waarde, als we de 
macht hebben, -0m eerlijk met onszelf te 
spreken. Gedachten komen tot ons ; we zien 
ze eens onderzoekend aan en zeggen dan : 
,,Ja, jij bent een goede vriendin, blijf maar 
bij me", of ,,Hoe kwam jij hier deugniet ? 

· Gauw er uit !" 
We weten heel geed, dat, wanneer we een 

sledhte gedachte toelaten in onzen geest, we 
in allerlei moeilijkheden komen. Maat het 
is niet altijd gemakkelijk om uit te maken, 
of een gedachte slecht is. Sams komen de 
slechtste gedaohten in zulke mooie kleeren, 

· dat we zeggen : ,,Kem binnen en ga zitten ; 
het doet me goed zoo'n aardige metgezel te 
zien", voordat we bemerken, dat het een 
slechte gedachte is die we toegang hebben 
verleend. 

En wanneer een slechte gedachte eenmaal 
in onzen g"eest is, is het •:teel nioeilijk, haar 
er weer uit te kriJgen. 

0, die geheimzinnige bezoekers, die uit de 
duisternis komen en tegen de deur van onzen 
geest tikken ! Wie zijn ze en waar komen 
ze vandaan? Dat kan niemand zeggen. Want 
die gedachten schljnen tot ons te komen ; 
we maken ze zelf niet ; en tech zijn zij het, 
die ans vormen. Waar we eohter altfjd aan 
moeten denken, is wel di.t, dat, indien we 
het we11kelijk probeeren, we hen in onze 
macht kunnen krijgen. · 

Wij allen hebben ons geweten. Als we voor 
we iets gaan doen of zeggen, zullen we een 
stem in ons hooren, die zeg:t: ,,Ja", of ,,Neen" 
en nooit raadt die stem ons het verkeerde. 

Dat is de stem van het .geweten, die altijd 
bij ons is en ons helpt, om het goede te 
doen en het kwade te laten. 

We moeten altijd een beroep doen -0p deze 
stem, wanneer twijfelachtige gedacbten onzen 
geest binnenkomen. 

En als we het tot een gewoonte ma.ken 
om ens geweten voor ens te laten beslissen, 
zal het ans •helpen. We zullen ons er voor 
schamen, iets te doen wat ens geweten zegt, 
dat slecht en wreed is, 

Er is nog iets ande1;.s. Iederen <lag behooren 
we te denken aan goede, reine en heilige 
dingen. Evenals een jongen leert om matroos, 
soldaat, smid of timmerman te warden, zoo 
kunnen we onze gedachten leeren, om goede 
gedachten te zijn. 

Het is iets grootsch om meester in eigen 
huis te wezen. Maak je geweten den bestuur
der van je gedachten. Wanneer je <lit doet, 
dan zullen je gedachten een edel karakter 
vormen. 
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