
VERSCIDJNT MAANDELIJ'KS 

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DE·s HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIE 
GEORGE L. CARPENTER, Generaal. WILLIAM BOOTH, Stichter A. C. BEEKHUIS, Terr. Kommandant. 

42ste JAARGANG No. 10. 
Internationaal Hoof<lkwartier : 

101 Queen Victoria Street, Londen E. C. 
OCTOBER 1941 Territoriaal Hoofdkwartier : 

voor· Ned.-Indie: Jiavastraat 16, Bandoeng. 
PRJJS 10 CENT. 

·!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!• 

I 

- Hoeveel 

hooger 

• kan ze gaan t 

' ' • • 

,,i!oo be 1!,leere bet tuts nid bouwt, tebergetf~ 

arbtiben bes~tlfs bouwliebtn baaraan". 

~salm 127 1 la. 

N og een en nog een . . . . . . . dan . . . wankelen en 
de mooie toren start ineen ! 

Zij weet, dat het komt, maar gaat verder, totdat het 
gebeurt, wetend, dat zij met een weinig moeite de 
, , puinhoopen' ' kan opruimen en opnieuw beginnen. 

Maar het is niet zoo gemakkelijk een leven weder op te 
bouwen, dat verwoest is door gewaagd spel te spelen, 
nogeens . . . . . . en nogeens, tegen beter weten in . . . 

Het is beter met Gods hulp op te houden, voordat het 
levensgebouw ineenstort ! 
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HET BESTE VOOR HET HOOGSTE 
Beknopte levensschets van wijlen 

Mevrouw Commissioner Celestine Oliphant-Schoch (R) 

IN 'T VOLLE MENSCHENLEVEN. 

,,De• levenskeuze was gedaan" - met <lit 
woord werd het gedeelte ,,Meisjesjaren" uit 
het !even van mevrouw Celestine Oliphant
Schoch de voorlaatste maand gesloten. Wij 
vervolgen nu met enkele grepen uit haar 
ervaringen ,,In 't volle menschenleven''. 

* * * 

.,De levenskeuze was gedaan" . . . . . . . . . Den 
volgenden <lag ging ik een uniform bestellen. 
Dat was een gewichtig oogenblik, toen ik voor 
de eerste maal mijn hoed opzette. Ik legde 
hem voor den Heer neder, evenals Hiskia <lit 
met . zijn brief deed en bad, of ik hem altijd 
tot Zijn eere zou mogen dragen. Daar ik nog 
niet met mijn uniform op straat was ge
weest, ging ik met mijn zuster wat omwan
delen. "k Had het gevoel, alsof ik op glad ijs 
liep. Ook zij had voor de eerste raaal den 
uniformhoed op. Vijf minuten ging alles 
goed ; toen kwam er een slagersjongen en 
deze wierp ons een vloed van afschuwelijke 
woorden tegen. Hij gaf ons de leelijkste 
namen, die men een vrouw maar geven kan, 
tot we elkaar onthutst aankeken en mijn 
zuster zeide : ,,Dieper vernederd kunnen wij 
toch moeilijk om Jezus' wil worden". 

Een week daarop werd ik naar een Kweek
schoolpo t in Liverpool gezonden. In <lien tijd 
werden in Engeland de kadetten naar groote 
steden gestuurd. om daar van zes tot acht 
maanden opgeleid te worden en het korps
werk te leeren kennen, daarna kwamen ze 
naar Londen, waar hun opvoeding door les
sen en referaten voltooid werd. Dit korps 
in Liverpool was zeer arrn en wij ondervon
den vele moeilijkheden om voldoende voor oils 
levensonderhoud te vinden. De officier, die 
voor mijn opleiding had te zorgen (we waren 
met ons vijftienen in een klein huis in oplei
ding) was wel het ideaal van wat aUe k:>rps
officieren zouden moeten zijn. Zij was een 
eenvoudig visschersmeisje geweest; iets van 
de frissche. opwekkende zeelucht was haar 
wezen bijgebleven. Zij bezat waarlijk het 
vuur van den Heiligen Geest en was met 
een diepe liefde voor zielen vervuld ; ontving 
bovendien zulk een Goddelijke wijsheid, dat 
zij in haar spreken en handclen bijna on
weerstaanbaar was. Ik tenminste had het ge
voel, dat ik niets wist in vergelijking met 
wat zij bezat. 

Het leven in dien post te Liverpool open
de mij de oogen voor veel, dat ik niet kende 
en schonk mij de gelegenheid mij in den 
strijd te werpen. Het verkoopen van de 
~,Strijdkreet" wat aanvankelijk een zwaru· 
kruis voor mij was, werd mij tot grooten 
zegen. Ik leerde er een prachtige gelegen
heid in zien, om het goede zaad uit te strooi
en. 

Na dien gelukkigen tijd in bovengenoemde 
plaats. werd ik met honderden kadetten naar 
de groote kweekschool in Londen gezonden. 
Daar genoten wij het voorrecht lezingen te 
hooren van den Generaal en mevrouw Booth 
en anderen. 

Commissioner dr. Brengle, die zoo gezegen
de en wereldbekende Heiligings-prediker 
en- schrijver, was toen ook kadet. Hij was 
eertijds predikant en ik zag hem voor de 
eerste maal, toen hij bezig was de ruiten van 
het K weekschoolgebouw af te zeemen, terwijl 
ik (heel onhandig) den vloer aan 't boenen 
was. Wij glimlachten eens tegen elkaar en 
dachten zeker : ,;Reiliging en reinheid zijn 
nauw met elkaar verbonden.'' 

Na afloop van dien opleidingstijd werd ik 
als Luitenante naar Winchester gezonden 
.. . ...... <loch al spoedig werd ik Kapiteine en 
voerde het bevel over verschillende van de 
kleinste en arinste en later ook van de 
grootere korpsen. Ik eindigde met een der 
meest · bekende fabriekssteden in Engeland. 
't Werk onder die fabrieksarbeiders was won
derbaar en interessant. Door een vijf- a 
zeshonderd toegewijde heilssoldaten, door 

een muziekkorps van vijftig man sterk en 
door cen zangbrigade gerugsteund, konden 
er krachtige openlucht.samenkomsten op de 
grootste pleinen der stad gehouden worden. 

Of we hielden optochten met zang en muziek 
door de straten en vooral door de armste 
buurten, hetgeen de menschen veel vreugde 
bereidde en zulk een verheffenden invloed op 
hen uitoefende. Verder hadden wij samen
komsten in ons eigen lokaal, dat een twaalf
honderd menschen kon bevatten en des Zon
dags altijd geheel gevuld was. 'k Heb mij toen 
menigmaal afgevraagd, of er wel een ge
zegender positie is, dan die van een korps
officier in het Leger des Hells. Mij dunkt, 
de engelen moeten hen benijden om de heer
lijke kansen, die hen geboden worden tot 
het winnen van zielen en het opbouwen .in 
het allerheiligst geloof en het tot strijders 
vormen van de gewonnenen. 

Als slum-officier. 
Het eene deel.l der menschheid weet niet, 

hoe het andere leeft. Dat heb· ik honderden 
malen gedacht, toen ik in de slums van Lon
den werkte. 

Schreeuwen, vloeken en verwenschingen 
vervulden de lucht <lag en nacht. Vechtpar
tijen, met of zonder messen, onder mannen, 
en nog ergere onder vrouwen, die, me<t haar
spelden om de vingers gedraaid, op elk.aar 
ingingen, waren aan d'e orde van den dag. 
Geen fatsoenlijk mensch waagde zich in die 
buurten en de politie was er zoo gehaat, <lat 
die er liefst maar uit bleef. 

In die dagen deed het Leger des Hells i:J.og 
niet veel aan rechtstreeksch maatschappelijk 
werk. De Generaal, die tot motto had : ,,Zoek 
het diepst verlorene", had echter 't oog op 
de slums geslagen. Eva Booth, de derde 
dochter van den Generaal, gaf den doorslag. 
Als arme vrouwen gekleed onder de armen 

BESCH ERM ENGEL 
Ze was oud ; en gebukt, op 't stokje geleund, 
Zoo slofte zij voort - maar haar oogen 
Die waren nog helder en 't hart was nog jong ; 
En haar vreugde was tranen te drogen. 

En kindertjes minde ze allen zoo zeer. 
Zij streelde hun wangen en haren, 
En bad dan meteen dat de Heer in Zijn liefde, 
Hun hartjes voor 't kwaad mocht bewaren. 

En dan slofte ze verder, dat deed ze ook nu. 
En ze dacht aan heur eigene knapen -
Opeens staat ze stil en zij bukt zich ; steeds weer -
Zij schijnt van de straat iets te rapen. 

Dat bergt ze. dan vlug in het diepst van haar schort 
Wier punt zij omhoog heeft getrokken. 
,,Zeg, vrouwtje, wat stop je daar weg ?" zegt er barsch 
Een agent en zij antwoordt, verschrokken : 

, Och, meneer, och meneer, neem 't niet kwalijk, maar zi€ 
Er ligt hier zoo'n glas op de straten ! 
En ik dacht aan de kindertjes, 'k raapte het op : 
't Zijn maar scherfjes, ik kan · dat nooit la ten. 

Want hun voetjes zijn bloot, en och ! trappen ze er in, 
Dan zullen die voetjes gaan bloeden -
't Zijn scherfjes, mijnheer, maar die doen er zoo'n pijn, 
En ik wou er heur voetjes behoeden !" 

,,Is 't anders niet ?" bromt hij. Maar 'k dacht bij me zelf, 
Als een ieder zijn naaste bewaarde 
En hem nam uit den weg, wat zijn ziele kon schaan, 
Dat bracht er Gods hemel op aarde. 

C. OLIPHANT-SCHOCH. 
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GRONDVEST UW HUIS OP DEN BIJBEL. lasten bij Hem mogen neerleggen en Zijn 

VOOR DEN GEZINSBOND. 
Door mevrouw Brigadier M. Woodward. 

Eer~te week. 
De wonderbare Geneesmeester. 

(Matth. 15 : 29-31). 

Jezus klom op een heuvel en zette Zich 
rustig neer. Hij nam tijd voor de menschen. 
Terwijl Hij daar zat kwamen groote scharen 
tot Hem met allerlei kwalen en Hij genas ze 
alien. Welk een heerlijk beeld van liefde en 
geduld en moeite ! 

Wie maar wil mag tot J ezus komen, geen 
vraag wordt gesteld, geen toegangsprijs ge
heven. Geloof slechts in Zijn macht. Niemand 
is buitengesloten. Met velerlei ziekten kwam 
men : blinden, lammen, dooven en stommen. 
Welk een troost voor ons. dat wij al onze 

hulp mogen vragen voor al wat ons hart 
bekommert. 

Twccde week. 
Blijvende vreugde. Joh. 15: 11. 

,,Deze dingen heb Ik tot u gesproken, op
dat Mijne blijdschap in u blijve en uwe blijd
schap vervuld worde". 

Dikwijls vragen wij onszelf af : -;,Zal de 
vreugde, die Christus geeft blijven ?" Het 
antwoord is : Zoolang wij op Gods beloften 
vertrouwen, JA. Een volkomen overgave van 
onzen wil aan God, zal Zijn belofte voor ons 
waar maken. Een van deze beloften luidt : 
.,De blijdschap des Heeren is Uwe sterkte". 
Vreugde beteekent krachL 

Derde week. 
Looft den Heer in den morgenstond. 

(1 Kron. 23: 30). 
Dit was een deel van den arbeid der 

Levieten. Zij moesten elken mo1'gen staan 
voor het aangezicht des volks om den Heer 
te loven. Heden ten dage is dit het voorrecht 
van al Gods kinderen. In den morgens:tond 
behooren wij God te loven en te danken. Van 
degenen, die hun dag goed beginnen, kan 
verwacht worden, <lat ze hem ook goed zul
len beeindigen. 
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te leven, dat was de weg. En zij gaf het 
voorbeeld. Een paar kamers werd.en gehuurd 
in 't allerarmste deel en de eerste slum
zusters trokken er in met 't schamelste huis
raad, waar emmers, bezems, boenders en 
dweilen wel het grootste deel van uitmaak
ten. De vermomming was perfect. Een groote 
wollen doek over een oud jak en dito rok 
en een katoenen doek over 't hoofd, onder 
de kin vastgeknoopt - dat was de origineele 
slum-uniform. De conducteur van een der 
trams, die we namen om -op onzen post te 
komen, stuurde ons in de meening, dat wij 
arme vrouwen waren, boven op de tram. 
,,Er was voor ons geen plaats meer daarbiu
nen". Wij trokken onze doeken dichter om 
ons heen, want 't was een winlerdag en leer
den, wat ,,aanzien des persoons" was. 

Wij hadden veel te leeren en af te leeren. 
Het was in alles en altijd weer ,,stoop to 
conquer" (bukken om te overwinnen). 't 
Allereerste was wel <lit : voor armoede en 
ellende respect hebben en met fijngevoelig
heid te werk te gaan, de wonden te leeren 
verbinden zonder pijn te doen en ons te 
leeren verplaatsten in bet voelen en denken 
van deze armen. 

Het eene deel van het maatschappelijk werk 
vloeide letterlijk voort uit het andere. Toen 
mevrouw Booth het eerste reddingshuis 
stichtte, ontstond daarop het middernachts
werk. Destijds schatte men, dat er 'snachts 
tusschen de zestig- en zeventigduizend on
gelukkige vrouwen op Londens straten liepen. 
Somrnige wijken waren dan even druk: be
zocht als overdag, met <lit verschil, <lat deze 
mannen en vrouwen alleen voor de zonden 
leefden. Stel u ziC'h eens voor <lien ruste
loozen stroom van menschen, lachend, gie-
rend, vloekend, meestal halfdronken, ........ . 
voortgedreven door <lat onverbiddelijke 
,.move on" ,,doorloopen !" der politieagenten. 
't Was of men zich in de hel bevond. 

Wij droegen in dat werk ons vol uniform. 
Het diende - benevens der engelenwacht -
als onze bescherming. Van half elf of elf uur 
's avonds tot ver na een uur, soms twee uur 
in den nacht, waren wij aan 't zoeken van 
het verlorene. Sommigen lachten ons uit. 
Anderen zeiden : ,,Nu nog niet" ; weer ande
ren haalden met wanhopigen blik de schou
ders op; enkelen schreiden. Nu en dan hoor
de men een zacht: ,,God zegene u, zuster. 
Heusch, ik zal ook eens komen". 

Ongeveer vijf en zeventig procent der 
meisjes, die over de geheele wereld door onze 
tehuizen gaan, kunnen na een proeftijd van 
drie jaar als ,,bevredigend" worden be
schouwd. Is <lit resulitaat niet alle moeite en 
arbeid overvloedig waard? 

0 hoe blij, hoe intens blij was ik dezulken 
de boodschap van bevrijding en heil, als van 
Godswege, te mogen brengen, die boodschap, 
welke haar echo vindt in de woorden van 
't lied, <lat ik de foternationale van 't Leger 
des Heils noem : 

,,Zijn bloed maakt zelfs den snoodste 
rein!" 

(Slot volgt : ,,Als mevrouw 

Commissioner Oliphant-Schoch"). 

Daniel bad driernaal 's daags. David zeide : 
,,Des avonds en des morgens en des middair« 
zal ik klagen en getier maken en Hi. 
mijn stem hooren". 

Mcge God ons leeren, <lat ons eerste w<o 
des morgens zal zijn Hem te !oven en 
danken. Breng Hem ook al uw zorgen, wa. 
er is geen Vriend als Jezus. 

Vierde week. 
,,En zie de helft van de grootheid 

Uwer wijsheid is mij niet aangezegd". 
2 Kron. 9: 6. 

Toen de koningin van Scheba de wijsheid 
van Salomo en al zijn rijkdommen zag, was 
tlj overstelpt. Zoo gaat het ook nog vele 
menschen heden ten dage, als zij over de 
wonderen Gods hooren. Zij kunnen ze niet 
gelooven, voordat zij ·zelve zien en dan 
roepen zij uit met de koningin van Scheba : 
,,Welgelukzalig zijn uwe knechten, die ge
duriglijk voor Uw aangezicht staan !" In 
MaLth. 12 : 2 lezen wij : ...... En ziet meer dan 
Salomo is hier". Als wij Hem aanschouwen 
zullen de woorden in ons oprijzen : ,,Ziet 
hoe groote liefde ons de Vader gegeven 
heeft, dat wij kinderen Gods genaamd mo
gen word en". Dan zal ons leven een loflied 
voor Hem zijn. 
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H ET Gebed des Heeren eindigt met 
een krachtig betuigen van onwan

kelbaar vertrouwen, van rotsvast geloof 
in de almacht Gods. Hij, die dit gebed 
tot het zijne maakt, weet, dat hij zich 
met zijn bede wendt tot den Aller
hoog te, tot Hem, Die het al regeert. 

UWER is het Koninkrijk. Vooral in 
deze dagen is het van het grootste be
lang onszelf deze waarheid telkens 
weer voor oogen te stellen. Het is niet 
een wensch : ,,mocht het toch zoo 
zijn ! ", maar een uiting van zekerheid : 
.,het is zoo ! " U wer is het Koninkrijk. 
Dat er bij ons clan geen wankelmoedig
heid gevonden worde bij het aan
schouwen van het tijdelijk welslagen 
van enkele grooten der aarde. Aardsche 
macht en grootschheid, in welken vorm 
ook, dragen de kiemen van verval en 
ontbinding in zich. Onafwendbaar na
dert het uur, waarop ,haar plaats haar 
niet meer kent". De geschiedenis heeft 
dit telkens weer bewezen. Hoe geheel 
anders i het met het Godsrijk en Zijn 
Bestuurder ; de profeet zegt ons : ,De 
Heere God is de Waarheid; Hij is de 
levende God, en een eeuwig Koning, 
Die de aarde gemaakt heeft door Zijne 
kracht, Die de wereld bereid heeft door 
Zijne wijsheid, en den hemel uitge
breid door Zijn verstand" (Jer. 10: 10 
12). 

Het i belangw·ekkend te zien, bij het 
onderzoeken van den Bijbel, dat God 
reeds in den ouden tijd Koning van 
Zijn volk genoemd werd. Deze aan
duiding vinden wij voor het eerst in 
het achtste hoofdstuk van het eerste 
boek van Samuel. 

Het volk van Israel werd toenmaals 
in den weg Gods geleid door profeten 
en richters. De oudsten van het vo!k 
wend.den zich echter tot Samuel en 
spraken het verlangen uit, dat hij hun 
een koning zou geven, zooals ook de 
omwonende volken had.den. Samuel 
was diep bedroefd over dit teeken van 
afvalligheid en trachtte het volk te 
doen inzien. welk een voorrecht het 
genoot de hoogste Majesteit, God Zelf, 
tot Koning te hebben. Hij was immers 

STRIJDKREET 

HET GEBED ONZES HEEREN 
,,Want Uwer is het Koninkrijk e1i de kracht en 
de heerLijkheid in der eeuw·igheid. Amen.'' 

Matth. 6 : 13. 

Door Majoor W. F. Palstra. 

vanaf den tijd van Abraham hun Lei
der geweest ; had Hij hen niet met 
teekenen en wonderen uit het dienst
huis van Egypte verlost, hun een weg 
gebaand door de zee en hen veilig ge
bracht in het beloofde land ! Waarom 
zouden zij dan een anderen, een aard
schen koning begeeren ? 

Maar het volk vol.hard.de in . zijn 
keuze. En dan lezen wij, hoe Samuel 
klaagt : ,,Gij zeidet tot mij : ,,E·en ko
ning zal over ons regeeren ! terwijl 
toch de Heere, uw God, uw Koning 
was. (1 Sam. 12 : 12) ". 

Christus sprak veel over het konink
rijk Gods. Zijn discipelen gaven er 
meermalen blijk van den aard van dit 
Rijk niet te begrijpen. Hun hoop was 
gevestigd op het herstel van den troon 
van David. Allereerst zou de gehate 
Romein buiten de landsgrenzen ge
dreven word.en. Dan, als vereenigd, 
krachtig volk, als uitverkorenen Gods, 
zouden de Joden hun macht over de 
wereld verbreiden. Jeruzalem zou het 
wereldcentrum van wetenschap, kunst 
en, bovenal, van den godsdienst war
den. Onbeperkt vertrouwen stelden de 
discipelen in hun Meester. Hij was de 
Gezondene des Heeren, de Messias 
Die het J oodsche volk tot zulk een 
glorie zou voeren, dat de glans van het 
rijk van koning Salomo er bij zou ver
bleeken. En zij zelf zouden deelen in 
dien opgang ; zij zouden met hun 
Meester heerschen. W anneer zij met 
elkaar de luisterrijke toekomst be
spraken, zagen zij hun Heer in gedach
ten reeds gezeten in de troonzaal van 
Zijn prachtig marmeren pa.leis, bezig 
te luisteren naar zich diep voor Hem 
buigende afgezanten van vorsten, die 
Hem hulde wilden brengen. Zelfs deed 
de vraag zich reeds bij hen voor, wie 
van hen de bevoorrechte plaatsen ter 

rechter- en ter linkerzijde van den 
troon zou mogen innemen. 

W reed verstoorde J ezus dezen 
droom. Het Koninkrijk, dat Hij kwam 
vestigen was er geen van uiterlijke 
praal en vertoon. Het was niet een op 
wapengeweld berustende overheer
sching van een groat grondgebied. 
,,Het Koninkrijk Gods is binnen in U" 
(Lukas 17 : 21), zoo verklaarde Hij 
hun. Eerzucht en jacht naar positie 
keurde Hij in Zijn volgelingen dan ook 
ten strengste af. Wie groat wilde zijn 
in het Godsrijk, moest leeren dienen 
(Matth. 20 : 25-28). Was Hij Zelf niet 
aller dienaar, Hij, de Zoon van God, 
Wien alle p:iacht gegeven was in den 
hemel en op de aarde ? 

J ezus drong er dan ook telkens weer 
bij Zijn hoorders op aan, dat zij zich 
niet zouden blind staren op de vergan
kelij ke gaven dezer wereld, dat zij zich 
niet door schijn-glans zouden laten 
misleiden. ,,Zoekt ·eerst het Konink
rijk Gods en zijn gerechtigheid", zoo 
drong Hij aan (Matth. 6: 33). 

Uit het nachtelijk duister treedt de 
edele Nicodemus binnen den licht
kring van de woning, waar J ezus ver
blijf houdt. De koude, levenlooze 
vormendienst van zijn orde, die der 
Farizeers, schenkt hem geen bevredi
ging. Als bij intu'itie gevoelt hij, dat 
een godsdienstig leven van hoogere 
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orde mogeliJk moet zijn. Hij zoekt ... ., 
als had.den fluisterstemmen hem ver
teld van een wonderheerlijk land, dat 
binnen zijn be:reik lag. Zijn weg leidt 
hem tot J ezus. Wie zou hem beter 
kunnen rad.en dan Deze, Wiens won
deren en teekenen vertoonen, dat Hij 
een door God gezonden leeraar is? 

En J ezus spreekt met hem over het 
Koninkrijk Gods en het verkrijgen van 
het burgerschap van dat Rijk door de 
wedergeboorte. De geleerde Nicodemus 
vat de bedoeling van dit woord niet en 
dringt aan, dat J ezus dit mysterie ver
der zou verklaren. Wedergeboorte is, 
het geboren warden tot nieuw lev~n, 
goddelijk leven, eeuwigheidsleven. Dit 
leven wordt geboren uit geloof, geloof 
in J ezus, Die aan het kruis verhoogd 
zou word.en, evenals vroeger de kope
ren slang in de woestijn, om het moge
lijk te maken, dat allen zouden zien 
en Leven. Z66 wilde God van Zijn lief
de doen blijken en den mensch toegang 
geven tot Zijn Rijk. 

Dit onzichtbare koninkrijk heeft zich 
door de eeuwen heen uitgebreid, on
danks tegenstand en vervolging. Ieder 
volgeling van Christus heeft tot taak 
daaraan mede te arbeiden. Van Paulus 
lezen wij, toen hij zich als gevangene 
te Rome bevond, dat hij ,,allen ontving, 
die tot hem kwamen, predikende het 
koninkrijk Gods". (Hand. 28: 30). En 
Paulus wist, waarvan hij sprak. Aan 
de Romeinen legt hij uit : ,,Het konink
rijk Gods bestaat in gerechtigh.eid, 
vrede en blijdschap, door den Heiligen 
Geest (Rom. 14: 17). Wellicht kan ook 
zijn aanmoediging om ,,te blijven w3n
delen, Gode waardig, Die ons roept 
tot Zijn eigen koninkrijk" (1 Thess. 
2: 12) ons tot nut strekken". 

Mevrouw Hogewind, echtgenoote van den 
Gouverneur van West-Java, bezoekt het 
Meisjes- en Kindertehuis te BATAVIA. 

In ons vorig nummer gaven wij den lezers 
een blik in den arbeid, welke in bovenge
noemd Tehuis wordt verricht. Op Vrijdag 15 
Augustus vereerde de echtgenoote van den 
Gouverneur van West-Java, mevrouw Hoge
wind. het Huis met een bezoek, waarvan wij 
hierbij enkele foto's ge·. -'1. 

Even voor 9 uur arriveerde de hooge be
zoekster ter plaatse en kwamen de kleuters 
haar groeten. ~ een oogwenk zette mevrouw 
Hogewind zich op de stoep neer en tot groote 
vreugde van de kleintjes .h.-wam er heerlijke 
chocolade te voorschijn, die ze zelf in de 
verlangende kinderbandjes stopte. Dadelijk 
waren de harten van jong en oud gewonnen 
door deze ongekunstelde vriendelijkheid. 

Toen werd een rondgang door bet Huis 
gemaakt. Bij alles bleef mevrouw stilstaan en 
informeerde met warme belangstelling naar 
al wat de meisjes en k:inderen betrof. Wat 
is mevrouw een kindervriendin ! Op de groote 
,,baan" waar de kinderen speelden met thee
serviesje en poppen, was zij er dadelijk bij 

Vol verlangen wachtten de kleuters bun 
nrt aI voor de chocolade, welke mevrouw 

<Ogewind voor hen meebracht en zell uit
·elde. 

om bij een der kleine ,,huismoedertjes" zich 
een kopje thee te laten presenteeren en zelfs 
een slokje mee te drink.en. Wat een vermaak 
voor de peuters ! Toen ging het naar de naai
kamer, waar een bestelling gedaan werd. De 
slaapkamers de kastjes der meisjes, alles werd 
bezichtigd. Ook het babyhuis en het tehuis 
voor werkende meisjes werden niet overge
slagen. ,,Dit is geen inrichting, maar een te
huis", was telkenmale de uitspraak, die het 
hart onzer officieren verheugde. Terwijl me
vrouw Hogewind door het huis ging, mochten 
de kleintjes in groepjes om de beurt een 
eindje toeren in de auto. Het was echt feest. 
Tezamen met de officieren gebruikte me
vr~uw de koffie en kwarn het tot een ernstig 
begrijpend gesprek over den moeizamen, doch 
mooien arbeid in dit Huis verricht. Dit be
zoek heeft onze officieren zeer bemoedigd en 
de wetenschap, dat deze beminlijke bezoekster 
met goedkeuring den arbeid bezichtigde is een 
stirnulance het in de toekomst nog beter te 
doen! 

PELANTOENGAN I. 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID : 

Eere-Sergeant-majoor Yap Kie Tjin. 

Den llden September is onze sergt.-majoor 
Yap Kie Tjin bevorderd tot Heerlijkheid. Dit 
heengaan heeft ons diep getroffen. Als een 
jonge lepra-patient kwam hij op Pelan
toengan en bezocht onze samenkomsten. Het 
Woord Gods vond ingang in zijn hart, hij 
kwam tot belijdenis van schuld en vond 
vrede door het bloed des Kruises. Den dag 
na zijn bekering vroeg hij d'en beheerder 
om een Nieuw-Testament, onderstreepte 
daarin verschillende teksten en zond het toen 
door naar zijn ouders in Manado, opdat ook 
zij bekend zouden worden met de heerlijke 
Evangelie-waarheden. 

Hij heeft lang en zwaar moeten lijden. 
Dankbaar was hij altijd, wanneer officieren, 

Clicht .. Jaoabode" 
Mevrouw Hogewind op bezoek in bet .,babyhuis". Verlegen waren de 

kleintjes niet voor dezc vriendelijke bezoekster. 

die Pelantoengan bezochten een poosje met 
hem k wamen praten en met hem baden. Hij 
was een waar Christen en zijn !even was 
een zegen voor allen, die hem omringden. 
Na zijn heengaan werd de volgende brief 
gevonden, reeds geschreven tijdens zijn ziekte 
in 1925 en gericht aan alle officieren. die 
op Pelantoengan gearbi:id hebben. ' 

,,Aan mijn officieren, 

Als ik zonder een woord van U zou schei
den, zou ik mij erg ondankbaar moeten ge
voelen, maar ik wil aan de stem van mijn 
hart gehoor geven. Stellig zult U op Jezus 
wijzen, als ik U mijn dank betuig. Maar zal 
het U niet bemoedigen, wanneer U weet, 
dat al Uw liefde ook mijn hart heeft ver
kwikt en versterkt? Maar cl.it is Uw streven 
geweest en halleluja !, dit is ook bewaarheid 
in mij, Uw werk hee!t vrucht gedragen in 
mij, ik heb Jezus gevonden door Uw arbeid. 
Al de officieren hebben medegewerkt aan 
den bouw van den tempel Gods in mij. Mijn 
oprechten dank aan de officieren, die hier 
zijn en alien, die ik het voorrecht had te 
mogen kennen. Tot weerziens ! 

w.g. Yap Kie Tjin." 
Wij danken God voor dit rijke !even. 

G. L. 

Uwer is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid. 

De kracht van dit Rijk is niet zijn 
luchtwacht of zijn vloot, noch zijn dood 
en verderf zaaiende pantser-afdeelin
gen, maar de liefde : onoverwinnelijk, 
onvergankelijk, Goddelijk. De heerlijk
heid van dit koninlcrijk is ,,de heilig
heid des Heer€ll". 

Heden zijn aardsche rijken en mach
ten in doodelijken strijd gewikkeld. Te
midden van het krijgsrumoer en wa
pengekletter, vraagt ons tekstwoord de 
aandacht voor het onzichtbare KO
NINKRIJK GODS, Christus leert ons 
de bede: ,,Uw koninkrijk kome", te 
doen volgen door de geloofsuiting : 
,,Uwer IS het Koninkrijk". Gelukkig 
hij, die zich van het burgerschap van 
dit Rijk verzekerd weet. 

,,Uwe, o Heere ! is de grootheid, en 
de macht, en de heerlijkheid, de over
winning en de majesteit; want alles, 
wat in den hemel en op de aarde is, 
is Uwe; Uwe, o Heere ! is het Konink
rijk, en Gij hebt U verhoogd tot een 
Hoofd boven alles. (1 Kron. 29 : 11). 
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MENSCHL-IEVEND WERK 
Een kijkje op de Bedelaars-kolonie te Boegangan. 

DE naam ,,Boegangan" heeft zelfs 
buiten Semarang voor velen een be
kenden klank, zeker ook door onze 
Strijdkreet, welke zoo af en toe iets 
verteld heeft over den mooien arbeid, 
die hier door onze officieren en hun 
helpers verricht wordt. 

,,Boegangan" is sedert vele jru:en een 
toevluchtsoord voor allen, die ziek, 
ellendig, vervuild en verwaarloosd 
zijn. Lt.-Kolonel dr. Wille begon er 
zijn zoo beroemd geworden arbeid als 
oog-specialist onder zeer primitieve 

omstandigheden, doch naarmate de 
jaren verliepen is de kolonie verbeterd 
en zijn nieuwe loodsen verrezen, zoo
dat er thans plaats is voor 500 per
sonen, waarvan 160 plaatsen bestemd 
zijn voor jongens. Natuurlijk is het 
alles zeer primitief, doch verleden jaar 
in J anuari werd onder belangstelling 
van vele vooraanstaande Semarangers 
de eerste steenen jongensloods ge
opend, die muskietenvrij, met zeer 
doelmatige ventilatie, aan hooge eischen 
voldoet en het ideaal is voor de toe-

De verband
kamer, waar 
heel wat el
lende gezien 
wordt. 

Verpleegden 
bezig in de 
matten
makerij. 

Het kraoige 
muziek
korps, dat 
dikwijls op 
den Aloon
aloon ge
hoordwordt. 

De Kommandant leidt de 
Kadetten na bun 

"welkom thuisH ,, samenkomst 
lO~daagschen Veldtocht. 

der 

Geestdrift - overwinning - zielen voor God l 

Op 31 Augustus waren de kadetten weer 
alien in Bandoeng teruggekeerd na hun 10-
daagschen Veldtocht. Vol vuur en met blijde 
gezichten zaten ze daar in de zaal van Ban
doeng II, popelend om te vertellen van Gods 
wonderdaden. ervaren in deze 10 dagen. De 
Chef-Secretaris en mevrouw Lebbink, Bri
gadier Hiorth en Majoor Both stonden den 
Kommand.ant terzijde, die heel goed begreep, 
dat hij maar eerst de jonge menschen zelf 
de kans moest geven tot gf>tuigen. En dit 
was goed gezien. Majoor Both kreeg echter 
als verantwoordelijk officier voor de vrouwe
lijke kadetten de eerste kans en gewaagde 
van het groote voorrecht, dat ze had gehad 
bij vele Europeesche dames huisbezoek te 
doen en daardoor een woord voor den 
Meester te plaatsen. Daarna werden twee 
kadetten opgeroepen : Corporaal Loois en 
ka:el.et Merpati, die de anderen vertolkten. 
Stralend van heilige vreugde getuigden bei
den van het licht, dat zij in duistere harten 
in eenvoudige kamponghuizen hadden mogen 
ontsteken. Vooral het werk onder de kinde
ren gedaan, had aL de liefde van hun hart 
gewonnen. SOLO en MADIOEN zullen door 
de vrouwelijke ,,Kruisvaarders" niet vergeten 
worden, doch wij, die hun getuigenis hoor
d~m., denken, <lat degenen, die van dit be
zoek genoten ook onze bezielde jonge zusters 
niet Zullen vergeten ! 

Daarna getuigde Brigadier Hiorth, de 
Kweekschoolleider, van Gods zegen op de 
tournee in CHERIBON en PEKALONGAN. 
Vooral de verspreiding van Testamenten en 
gedeelten d<:>arvan had groote vreugde ge
bracht tot het hart van deze jonge zende
lingen. Enkele mannelijke kadetten kregen 

ook gelegenheid te getuigen van hun er
varingen en dezelfde heerlijke vreugde van 
,,dragers des lichts" was ook hun deel ge
weest. 

Nu kregen nog enkele ,,veteranen" n.l. 
mevrouw Lt. Kolonel Lebbink en Majoor 
Schot gelegenheid te spreken en natuurlijk 
waren het Kweekschoolervaringen, die als 
een bemoedigi.ng tot de kadetten en anderen 
kwamen. 

Tot slot bepaalde de Kommandant zijn ge
hoor bij de liefde Gods geopenbaard in Zijn 
luisteren naar het gebed en den zielekreet van 
den zondaar. Op zijn uitnoodiging kwamen 
velen om vergeving van zonden te zoeken. 

'"* Nu geven wij nog even het woord aan 
twee der kadetten om iets van hun el"Varin
gen te vertellen. (Zie ook pag. 8). 

De vrouwelijke kadetten heffen de 
kruisvltag hoog in SOLO en 

MADIOEN. 

20 Augustus ...... 4 uur v.m. In de Kweek-
school was iedereen al in de weer, om· zich 
klaar te maken voor den Veldtocht, welke 
dien dag zou beginnen. Een uur later mar
cheerden we af naar het station. Vol ver
wachting van hetgeen er gebeuren zou in de 
volgende 10 dagen, werd de reis ondernomen. 
Om 4.30 uur n.m. kwamen wij in SOLO aan, 
waar Majoor en mevr. Maatita voor prettig 
logics gezorgd hadden. Na ons vlug wat 
\'erfrischt te hebben, ging het in marsch op 
weg om onze eerste openluchtsamenkomst te 
houden, waar we veel belangstelling hadden 
van de inheemsche bevolking, wat ook het 

komst. Veel ziekte zou voorkomen 
worden, indien meerdere dergelijke 
zalen konden gebouwd worden, doch 
...... dat is nog een toekomstdroom ! 

Blind, ziek, half verdwaasd, met bij
na ongeneeslijke wooden, liggen of 
zitten ze daar, meestal oude menschen, 
die noch familie noch tehuis hebben 
en bij den passar of langs de wegen 
zijn opgepikt door de politie. Soms 
werden ze eerst naar de C.B.Z. ge
bracht, waar de ergste kwalen zooveel 
mogelijk werden behandeld, doch dan 
komen deze wrakken en wachten feite
lijk hun einde af op Boegangan, doch 
gelukkig worden ze dan langs de wegen 
niet meer gevonden. 

Als ze kunnen, helpen ze, nadat ze 
wat opgeknapt zijn, nog met het schoon
houden van het terrein en in de mat
tenvlechterij doch meestal moet dit 
werk aan de jongeren overgedragen 
worden. W erklust moet aangekweekt 
worden, want ingeboren is ze dezen 
menschen niet, doch zoodra het lichaam 
door geregelde eenvoudige voeding 
beter wordt de geregelde gang naar 
de Verbandkamer de wonden doet 
heelen, ontwaakt toch bij velen va11 de 
jongens het verlangen wat te doen. 
Sorns gaan ze uit naar de dessa, waar 
ze oorspronkelijk vandaan komen en 
vinden er werk en een plaatsje bij 
familie. Zelfs vindt een voortvarende 
rakker die als ,,katjong" overdag zich 
verhuurt, zelf weleens .,pleegouders". 

Ja, die kinderen ! Die vormen feite
lijk het grootste probleem. Nu en dan 
houdt de politie een razzia op den pas
ser en houdt de politie-auto stil met 
een 25 of 30 jongens tegelijk. Dat is 
me een handje vol kleine boeven, <loch 
met de hulp des Heeren en de ervaring 
van vele jaren, weten onze officieren 
van dit materiaal toch nog iets bruik
baars te maken. Er is een school op 
het terrein, die daarbij een nuttige fac
tor is. Somroigen brengen het zelfs zoo 
ver, dat ze een baantje als staljongen 
of melklooper krijgen op de kolonie. 

Hier wordt afgedrageo 
kleeding verwerkt tot 
nuttige kleedingstukken 
voor de ex-bedelaars. 
Hoe meer werk de Le
gervrienden deze vrou
wen geven, hoe liever ! 

geval was tijdens de welkomstsamenkomst 
dien avond in de zaal van het korps. 

Wat wij alzoo deden tijdens den V~dtocht 
in Solo en Madioen ? Wij gingen op huisbe
zoek, verkochten Evangelien, hielden samen
komsten in zaal en openlucht en probeerden 
op alle mogelijke manieren met de menschen 
in cont-act te komen om hen te wijzen op 
Christus. Veel zegen hebben wij mogen ver
spreiden en ook zelf ontvangen, vocral tij
dens het huisbezoek. Een kleine schare dap-
peren .... .. ... men moet dit niet als grootspraak 
opvatten, want heusch, er is moed voor noo
dig, vooral voor ons, nog onervaren kadetten, 
in de straten en kampongs huis aan huis aan 
te kloppen. Maar toch, nadat wij de eerste 
huizen waren - binnen gegaan en wij weer 
opnieuw bemerkt hadden, hoe de menschen 
er prijs op stelden ons te ontvangen, werden 
we zelf ook meer en meer bezield om de 
boodschap van Verlossing te brengen. In de 
eerste plaats in de kampongs, waar nog 
zooveel duisternis heerscht en er zoovelen 
zijn, die nog nooit den naam van Jezus ge
hoord hebben. Groote vreugde was het met 
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Want geheel afgescheiden van de bede
laars-afdeelingen heeft Boegangan een 
flinke melkerij met een 60-tal koeien. 

Deze werkjongens hebben een zekere 
toekomst en groeien langzamerhand 
op tot flinke knapen, die keurig netjes 
zijn en zooals onze foto aanduidt ook 
tezamen een aardig muziekkorps vor
men. Dit laatste geeft mooie diensten 
in de bijeenkomsten, die in de groote 
loods, welke bijeenkomstzaal is, worden 
gehouden. Deze loods is als een licht
baken en echt zendingswerk wordt 
hier verricht door de prediking van het 
Evangelie aan hen, die nooit tevoren 
den naam van J ezus hoorden. Zang is 
altijd verheffend en ze leeren goed 
zingen in de bijeenkomst en hoewel on
bewust, dringt de waarheid der woor
den toch door in het hart, tot opeens 
het licht doorbreekt en velen in werke
lijkheid Christus en Zijn vrede leeren 
kennen. 

,,En wat beteekent nu die naai
kamer ?" vragen wellicht sommigen. 
We zullen het u vertellen. De lompen, 
waarin de menschen op de kolonie 
arriveeren, moeten meestal direct ver
brand, om redenen, die we zeker niet 
nader behoeven te omschrijven. Hoe 
die 500 menschen geregeld van schoone 
kleeding te voorzien ? Nieuw goed is 
onbetaalbaar •voor alle dag en dikwijls 
zijn ze het ook niet dadelijk waard, 
daar ze het stuk trekken e.d. Gelukkig 
zijn er vele vrienden, ook in Sema
rang, die hun gedr.agen kleeding naar 
Boegangan zenden, wellicht uit dank
baarheid, omdat de bedelaars van de 
straat verdwijnen. En nu zitten daar 
dag aan dag op de koele gaanderij bij 
de oude gebouwen deze vrouwen, die 
wonderen doen met de oude japonnen, 
etc. We houden ons dus aanbevolen 
voor alle zendingen, ook uit andere 
plaatsen. Oude lakens en linnengoed, 
die als verband kunnen worden ge
bruikt zullen het hart van de beheer
ders ook bovenmate verblijden in dezen 
oorlogstij d, nu all es zoo schaarsch kan 
worden verkregen. 

Geachte lezers, indien U dit werk 
der barmhartigheid wilt helpen voort te 
gaan, doet dan in deze ook wat ge kunt 
en de vreugde mede te werken aan de 
verzachting van veel leed, zal de Uwe 
zijn ! 

hen te moien bidden en hen op Jezus te 
wij21en. Twee aan twee gingen we. 

We zagen en hoorden veel in die uren. 
Over veel leed en zorg hoorden wij spreken, 
maar ook over vreugde en blijdschap. lets 
willen we ervan vertellen. Wij kwamen bij 
een huisje, waar een oud moedertje stond 
met haar kleinkind op den arm. We knoop
ten een gesprek aan, zij noodigde ons binnen 
cm daar het gesprek voort te zetten. Het 
was maar een heel eenvoudig kamertje met 
het allernoodigste meubilair. Op een bank 
zat een oude, gebogen man, een Europeaan, 
88 jaar oud en reeds lang sukkelend. Zijn 
oogen glansden op, toen we binnen kwamen. 
Blij drukte hij ons de hand en verzocht ons 
te gaan zitten. Andere huisgenooten kwamen 
de kamer binnen en we begonnen te spreken 
en uit den bijbel te lezen. Weldra bemerkten 
we echter, dat de oude heer ons niet kon 
volgen en met de hand aan zijn oor droevig 
het hoofd begon te schudden. Wat konde 
wij doen, om hem toch ook iets te doen hoo· 
ren van Hem, die alle droefheid kent? 

(Vervolg pag. 5 kol. 1) 
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Als, Heer, ik zie, de werken Uwer 
[handen, 

Het gansch heelal door U ee1is voort
[gebracht. 

Dan juiclit mijn ziel van vreugde keer 
[op keer, 

Hoe groat zijt Gij, o Hemelheer ! 

Op reis zijnde door de schoone eilanden 
van Ned.-Indie, heeft de Christen over

vloedige gelegenheid, om boven aangehaalde 
woorden als een spontane uiting des barten, 
Zijn Schepper toe te zingen, want Gods 
schepping in den Arcbipel is wonderbaar ! 

Ditmaal voerde de reis onzen leider naar 
Sumatra's Westk.ust en werden Fort de Kock 
en Padang bezocht voor het bouden van een 
lezing en bijeenkomsten en inspectie van den 
Legerarbeid in laatstgenoemde plaats. Na alle 
drukte, die aan een langere afwezigheid van 
het Hoofdkwartier voorafgaat, was het een 

verkwikking voor geest en lichaam de boot
reis te maken. 

De kalme zee, verlicht door het heldere 
maanlicht en ternidden daarvan de machtige 
schrikwekkende Krakatau; of wel de glorieuze 
zonsopgang, als de koningin van den dag 
plotseling door den nevelachtigen morgen 
breekt en de donkere silhouetten der bergen 
verlicht, geven rust aan den geest. Soms ook 
is de zee woelig en jaagt de kracbtige wind 

DE KOMl\IANDANT OP TOURNEE AAN 
DE NOORDKUST. 

De tournee, welke onze !eider maakte langs 
Java·s Noordkust was gekenmerkt door 
grooten zegen. Het eerste korps, dat bezocht 
werd, was 

TE GAL. 

waar de korps-officieren hun pogingen 
beloond zagen door een buitengewoon goede 
opkomst. De zaal was geheel gevuld en het 
gezongen en gesproken woord werd met groot 
verlangen aangehoord en opgenomen. Onze 
!eider gebruikte het beeld van den man met 
de verdorde hand, in den bijbE:' zoo treffend 
beschreven, als prediking, om zijn boodschap 
duidelijk te maken. Drie personen deden de 
goede keuze. 

PEK.ALONGAN. 

Op 22 Augustus werd een samenkomst ge
leid in de Prolestantsche kerk in bovenge
noemde plaats. Het ""'1S een echte Leger
samenkomst met getuigenissen en blijmoedig 
gezang. De eenvoudige getuigenissen va.a 
officieren en makkers over Gods redding en 
genade lieten niet na indruk te maken. De 
,,hoofdschotel" was aan Kommandant Beek
huis, die met bezieling en vuur het vrije, 
heerlijke Evangelie predikte. Op boeiende 
wijze wees hij zijn gehoor erop, hoe noodig 
het is naar de Christelijke beginselen te !even 
om tot een betere samenleving te komen. 
,,Onverclraagzaamheid, eigenwaan, zelfzucht, 
materialisme e.d. zonden spelen nog steeds 
in de wereld een groote rol, terwijl er aan 
het goede en de lie.'de tot God steeds veel 
ontbreekt", aldus de Kommandant. Echter 
wees hij de aanwezigen ook den weg ter 
zaligbeid, er op aandringend Christus te 
kiezen, Die alleen vrede en geluk kan schen
ken. Veel van het gesprokene zal ongetwijfeld 
nog in de harten naklinken en met vreugde 
mogen wij op het bezoek aan Pekalongan 
terugzien. 

SEMARANG. 

Toen ging de tocht verder naar Boegan
gan in Semarang. Op deze bedelaarskolonie 
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Met den Kommandant op Reis langs Sumatra's Westkust. 

Bezoek aan Fort de Kock en Padang. 

over bet dek, getuigend van de macht Gods, 
~ie den wind doet waaien waarbeen Hij wil. 
Op zulke tijden verneemt de ziel de sprake 
Gods en wordt versterkt en verkwikt. 

Dan komt echter het doel der reis in zicbt, 
de boot vaart de mooie Emmahaven binnen 
en gedaan is het met de rust. Majoor Mepham 
ontmoette den Kommandant en binnen enkele 
oogenblikken voerde de auto ons snel over 
bergen en door dalen, hooger steeds booger, 
door de imponeerende Anaikloof tot de boog
vlakte van Padang Pandjang waarna spoedig 
Fort de Kock bereikt werd. 

Voor dezen avond stond er een Hollandscbe 
samenkomst in de Prot. kerk op het pro
gramma. 

Hoewel wij bet aantal vrienden, dat opge
komen was, gaarne grooter gezien hadden, 
was het tocb een zeer sympathiek publiek, 
begeerig naar Gods woord, dat den Komman
dant wacbtte. Vol aandacht werd geluisterd, 
terwijl hij aan de hand van den bijbel ver
maande en aanmoedigde om de dingen dezer 
wereld los te laten en de dingen van het 
Eeuwige Koninkrijk te zoeken. Gods tegen
woordigbeid mochten wij merkbaar ervaren. 

wordt een goed geestelijk werk verricht. Een 
muziekkorps (zie pagina 5) begeleidde 
den zang in de echt ouderwetsche Leger
samenkomst, die de Kommandant er mocht 
hebben. Oak de muzikanten van Semarang I 
assisteerden. Het was een uur, waarin door 
zang en woord zegen en vreugde kwam 
tot het hart van deze armen en verminkten, 
die daarvoor meer clan dankbaar waren. Toi 
vijf bunner kwam echter nog een grootere 
zegen en wel de vergeving van zonden, die 
ze bij Christus zochten. 

De Zondag werd doorgebracht in Sema
rang I. Er was een goede opkomst in de 
Heiligingssamenkomst en de boodschap van 
onzen !eider kwarn bijzonder eenvoudig en 
duidelijk tot onze makkers en vrienden. Uit
stekend vertaald door Brigadier Loois zette 
de Kommandant den wil Gods in de Heilig
making van Zijn volk uiteen. Mage deze 
prediking veel vrucht dragen ! 

Voor de openluchtsamenkomst op den 
Aloon-aloon was een geweldige schare bij
eengestroomd en met kracht werd deze 
mooie gelegenheid aangegrepen en het Woord 
der Waarheid verkondigd. 

Meer dan vol was de zaal voor de avond
samenkomst. Ook nu was daar het muziek
korps, dat prachtig hielp. Een mannenzang
koor, dat een mooi uit.noodigingslied zong, 
waarvan de stre.kking was ,,Korn thuis, gij 
die vermoeid en belast zijt", opende den weg 
voor de predilring van den Kommandant die 
ook nu zich geheel gevend, de voile aan
dacht boeide. Zes zielen kwamen om vrede 
en rust bij Jezus te zoeken. 

BANDOENG I. 

Kommandant Beekhuis leidt een Bid-en
Dankstond in verband met den verjaardag 

van onze KONINGIN. 

Op Zondagmorgen 31 Augustus was in de 
Congreszaal een aandachtige schare bijeen
gekomen, om op den verjaardag van onze 
geliefde Vorstin, Haar en Haar gezin, Land en 
Volk voor den genadetroon te gedenken. 
Kornrnandant Beekhuis had de leiding van 
dit samenzijn, terwijl allen blij waren, <lat 
mevrouw Beekhuis eveneens tegenwoord:g 
kon zijn. 

Den volgenden morgen werd een bezoek 
gebracht aan enkele autoriteiten en Leger
vrienden en werd ook het beroemde ,,Kar
bouwen Gat," een van Indie's meest bekende 
natuurmonumenten bezichtigd. Toen ging het 
terug naar Padang, waar de Kommandant in 
de Protestantscbe kerk een lezing gaf over 
het leven van wijlen mevr. Commissioner 
Celestine Oliphant-Schoch. Majoor Mepham 
leidde den Kommandant bij het publiek in, 
waarna met zang het samenzijn werd ge
opend. Adjudant Young droeg de bijeenkomst 
in het gebed op aan God. Een jongeren
zangkoor van Padang zong een toepasselijk 
lied, waarna onze leider zijn causerie begon. 
Door voordracbt en bezieling wist hij het 

,.Festina Lente" 
- het ziekenhuis 
van het Leger 
des Heils in 
Padang. 

voorgelezen woord ,,levend" te maken voor 
zijn gehoor en alien kwamen onder den 
indruk van wat de pioniers van bet Leger 
des Hells gedaan badden. Deze lezing gaf 
aan de aanwezigen, zoo zij bet nog niet 
wisten, een goed overzicht van den wereld
omvattenden Legerarbed. Met het bekende 
lied ,,Grijp toch de kansen door God u ge
geven" werd het samenzijn gesloten. 

,,J ezus, mijn Jezus, Koning zonder weerga" 
klonk het gedragen en vol wijding als begin 
van de bijeenkomst door de zaal en deze 
sfeer bleef en boven en door alles heen, was 
het de eer van God onzen Koning, die ge
zocht werd oak waar de vereering voor ooze 
geeerbiedigde Koningin duidelijk uitkwam. 
Innig en warm baden velen der aanwezigen 
voor Haar, Die ons door Haar voorbeeld zoo 
trouw de oogen bemelwaarts doet wenden. 
Als een muur zal O'Ilgetwijfeld het vroom 
gebed Harer onderdanen onze Koningin heb
ben omringd. Gebed kan men ,,voelen" en 
dien morgen mochten wij die gebedskracht 
ervaren 

Onze leider memoreerde in zijn inleidend 
woord de verschillende gelegenheden, waar
bij H. M. koningin Wilhelmina blijk gaf van 
Hare belangstelling voor het Leger des Heils ; 
daarbij trad duidelijk op den voorgrond, hoe 
Haar belangstelling in Gods Woord en Gods 
werk immer levend en bezielend was ge
weest. Doelend op de droeve tijdsomstandig
heden, waaronder wij !even, zeide de Kom
mandant: ,,Onze Vorstin kan momenteel 
zware lasten dragen, omdat Zij zichzelve ge
dragen weet door de Eeuwige armen". Be
zielende zekerheid voor Haar volk ! 

Mevrouw Beekhuis sprak op haar eigen 
boeiende, eenvoudige wijze en bracht ont
roerende momenten naar voren over menig 
bezoek, dat Hare Majesteit bracht aan Am
sterdam, waarbij Hare liefde tot ~men, 
zieken en beproefden duidelijk naar voren 
trad en bovenal Haar geloof als stuwkracht 
van het !even in het licht kwam. 

Tenslotte gaf Majoor Schot, met verlof uit 
Makassar in die bijeenkomst aanwezig, een 
helder getuigenis van Gods liefde en leiding 
in haar !even. 

,,Gerechtigheid verhoogt een volk, de zon
de is een schandvlek der natie" - dit was 
de tekst door den Kommandant als uitgangs
punt gekozen voor een ernstig beroep op 
Gods volk en N ederlands' onderdanel'l, om 
Gode welbehagelijk te leven, de zonde te 
schuwen en individu'eel mede te werken onze 
natie te verhoogen door een leven van recht 
en waarheid, naar de wetten Gods en des 
Koninkrijks. Het was een mooie dienst ! 

R. 
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EEN JONG LEGERKORPS. 

Op Donderdagavond 11 September was de 
Batakkerk geheel bezet voor een zeer bijzon
dere samenkomst. De Kommandant zou 
namelijk dien avond de eerste 8 recruten 
inzegenen, di!:! naar wij hopen de kern zullen 
vormen van een bloeiend 'korpsleven. Het 
was voor de Majoors Mepham een groote 
belooning op hun pionierarbeid in deze rich
ting, toen zij deze makkers zagen neerge
knield onder de Legervlag, om hun .leven aan 
God te wijden. Na een krachtige Evangelie
prediking dien avond, mochten wij ons ook 
verheugen over 8 personen, die voor het 
eerst hun knieen bogen voor God aan de 
zondaarsbank van het Leger des Heils. Moge 
God hen trouw houden ! 

* * * 
Tijd en plaatsruimte laten niet toe veel te 

zeggen over ons Legerwerk in Padang. We 
bewaren dit voor een volgende gelegenheid. 
Het werk van Majoor en mevrouw Mepham 
en hun helpers in het ziekenhuis, is alien lof 
waardig en heeft de sympathie en waar
deering van Padangs ingezetenen, dit bleek 
den Kommandant telkenmale als hij met 
autoriteiten en Legervrienden in aanraking 
kwam. 

Majoor Mepham, die de verantwoordelijk
heid draagt voor de algemeene leiding en 
in het bijzonder voor het geestelijk werk 
en het contact met menschen buiten den 
Legerkring, doet een uitstekend werk en 
mag Gods zegen op zijn arbeid ervaren. 

Het was een genoegen op te merken hoe
velen er zijn in Padang, die den Legerarbeid 
een warm hart toedragen en het een vreugde 
vinden onze officieren te helpen. 

Dank aan die alien ! Moge God hen rijke
Jijk zegenen ! 

Op Vrijdag 12 September, des avonds laat 
zetten wij weer koers naar Java, wel ver
moeid na al het reizen en de vele indrukken, 
doch verzekerd dat de arbeid niet tevergeefsch 
was geweest en Gods koninkrijk uitgebreid 
en in veler hart bestendigd werd. 

Y. 

VIJF EN TWINTIG JAREN HEILS
OFFICIER. 

Majoor M. C. Lehmann. 

Op 29 September '16 werd kadet Lehmann 
als Kadet-Luitenante uitgezonden vanuit de 
Zwitsersche Kweekschool, om als veld-offi
cier bet Evangelic te gaan prediken in de 
dorpen van Franscb-Zwitserland. Met gitaar 
of mandoline gewapend en Gods woord in 
baar hart heeft zij daar een· gezegend werk 
mogen doen. Op heel wat jodel-melodien 
werden zegenende woord.en gevonden en in 
zaal en openlucht aan honderden de Blijde 
Boodschap van verlossing gebracht. 

Echter kwam Gods roepstem voor bet zen
dingswerk tot haar en moest zij de mooie 
Zwitsersche alpen vaarwel zeggen voor Java's 
blauwe bergen. Op 31 October 1924 arriveer
de zij in Tandjong Priok. Gedurende de af
geloopen jaren lag haar weg meestens onder 
de Chineesche bevolking onder wie ze met 
grooten zegen heeft mogen werken. Vele jaren 
in Batavia en ook in bet kinderhuis te Me
dan, waar veelal Chineesche kinderen worden 
verzorgd, terwijl zij momente<-1 in het Chi
neesche korps te Soerabaja een mooi werk 
doet, vooral ook onder de jeug<l. 

Toch werd dit werk tot driemaal toe onder
broken door een periode in de Kweekschool, 
waar zij met de opleiding der vrouwelljke 
kadettcn bclast was. De Heer heeft haar !even 
willen geb1·uiken tot grooten zegen en wij 
bidden baar voor de toekomst ook Zijn zegen 
toe op al haar arbeid voor Hem. 
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·oorlichting 
erdieping 
reugde 

De Bevel voe rend officier van Semarang I, 
Majoor Lorier, had een V boven het platform 
aangebracht gedurende de dagen van het 
Gezinsbond-Congres en na ailoop van de ge
zegende samenkomsten, zouden wij dit teeken 
willen verbinden met bovengenoemde woor
den, die uitdrukking geven aan wat kwam 
tot alien, die aan het Congres deelnamen. 
Mcvrouw Brigadier Loois, die de voorberei
dingen had getroffen en de algemeene leiding 
had, kan met trots en vreugde terugzien op 
haar pogingen, want van vele posten uit de 
Divisie waren zusters gekomen en alles liep 
vlot en goed. 

Kommandant Beekhuis had de leiding en 
wist zich uitstekend bij zijn eenigszins onge
woon gehoor, dat alleen uit zusters bestond, 
aan te passen. De Chef-Secretaris en me
vrouw Lebbink stonden hem terzijde, terwijl 
Brigadier Loois het voorrecht had deel te 
mogen nemen als vertaler, wat hij om zijn 
goede diensten ten volle verdiende. 

VOORLICHTING. 

Het is indcrdaad een gezegend Congres 
geweest. De geest was uitstekend, de aandacht 
onverdeeld, zoowel voor het materieele als 
geestelijke deel der bijeenkomsten. Het was 

STRIJDKREET 

Gezinsbond-Congres te Semarang 
onder hdding van Kommandant A. C. BEEKHUIS 
geassisteerd door den Chef~Secretaris en mevr. 
L~bbink en Brigadier en mevr. Loois. 

De deelneemsters aan het Gezinsbond-Congres te Semarang, gekiekt met bun !eiders 

voor die dagen. 

Semarang I de gasten welkom heette. Adju
dante Pantea van Pati en Mevr. Adjudante 
Wattimena van Ngawi vertelden uit haar er
varing in de verscheidene afdeelingen, die 
onder haar leiding waren geweest en de 
groote kracht, welkc door dezen Bond in het 
gezin van velen was gekomen. Kapitein Soe
hari van Poerwonegoro sprak over wat de 
G.B. voor de Javaansche vrouwen in zijn 
korps doet. Reeds dadelijk wist de Komman
dant door zijn toespraak over ,,de vrouw'' en 
de eigenschappen, welke zij volgens Gods 
Woord moet bezitten, de aandacht te boeien 

holpen. Door haar bemiddeling kwam me
vrouw Tedjo om een lezing te geven over 
,,De opvoed.ing van het kind". Zij deed dit in 
het Javaansch en zette op leerrijke wijze uit
een, wat vooral de moeder moet doen, om 
het kind lichamelijk sterk te maken voor het 
leven, vanaf de geboorte tot den lee:titi.jd, dat 
het voor zichzelf kan gaan zorgen. Ook de 
geestelijke taak werd daarbij niet vergeten. 
Hierop werd echter meer den nadruk gelegd 
door mejuffrouw Oey, die na haar sprak, 
waardoor het een mooi geheel was. Hoewel 
de laatste spreekster jong in jaren scheen 
gai haar toespraak blijk van een groote Gods
kennis en grondige ervaring ,,Godsdienst in 
huis en dan wel de ware godsdienst van 
Jezus Christus is noodzakelijk, want zonder 
dat is er geen waar geluk", aldus de spreek
ster, die in Maleisch haar toespraak hie1d. 

Het hartelijk applaus <lat beide dames ont
vingen toonde aan, dat ze goed begrepen 
waren en het gesprokene werd gewaardeerd. 

VREUGDE. 

De zusters van den Gezinsbond te SEMAROENG (Soer.abaja). Vele van deze vrouwen 
en meisjes, wier handen door de melaatschheid reeds zeer verminkt zijn, kunnen toch 

nog keurig handwerken ! 

Ja, die was er ook. Innerlijke vreugde b.v. 
toen de Kommandant vertelde over den 
prachtigen arbeid der Gezinsbonden over de 
gansche wereld, in verband met de oorlogs
slachtoffers en militairen. Kisten en kisten 
vol met wollen gebreide artikelen vinden hwi 
weg naar de Leger des Hells centra in Lon
den, waar mevrouw Genera.al Carpenter met 
vele helpsters voor de uitdeeling zorgt. 
Vreugde ook om het opvoedend element dat 
zoo duidelijk blijkt door de Gezinsbonden in 
dit land. Ook materieele vreugde, als we ze 
zoo mogen betitelen, aan den gezamenlijken 
maaltijd, waarvoor de Majoors Lorier zoo 
keurig hadden gezorgd. 

een bezieling deze eenvoudige vrouwen uit 
dessa en Chineesche wijk de mooie liederen 
te hooren zingen en te zien luisteren naar 
het gesprokene. In de opcnbare welkomst
samenkomst, waar het stampvol was, kregen 
verschillende makkers gelegenheid te spreken. 
Allereerst mevrouw N. Oey, die namens korps 

(Vervolg van pag. 4). 

Er flitste een gedachte door ons hoofd : 
Zingen. Dus zongen wij. Hoopvol keek ik 
ik hem aan - ja, hij hoorde. Zijn oogen 
vulden zich met tranen, die langzaam langs 
zijn holle wangen gleden en een aandoenlijke 
glimlach speelde om zijn mond. Een straal 
van het hemelsch licht had zijn hart ver-
warmd. Halleluja ! ...... . 

Zoo ging het voort, waar we kwamen, bij 
de armen en welgestelden. In MADIOEN heb
ben wij een mooi werk onder de kinderen 
kunnen doen. Toen we weg moesten hadden 
we de k.inderen geheel voor ons gewonnen. 
Met welk een aandacht luisterden ze naar 
de bijbelsche verhalen. Moge het za3:d in 
hun jonge hartjes ontkiemen ! 

W. LOOIS 

,,KENNIS., 
Het onderwerp van den Kommandant op den 

Geestelijken Dag in de Kweekschool 

De bijbel legt zeer bijzonderen nadruk op 
het woord ,,kennis" ; de noodzakelijkheid 
grondige kennis te hebben van zijn geschie
denis, zijn groote figuren, zijn herkomst, doch 
bovenal een groote kennis van God Zelve. 
Deze gedachte werd door den Kommandant 
met klem en bezieling naar voren gebi;acht 
in de besloten samenkomsten met de kadetten 
op Donderdag 18 September j.l. 

Met intense aandacht werd alies door de 
kadetten gevolgd en opgenomen. De Kom
mandant was vergezeld van mevrouw Beek
huis, terwijl de Kweekschoolstaf en verschil
lende officieren onze leiders terzijde stonden. 

en deze behield hij gedurende de volgende 
bijeenlromsten, waarover straks iets meer. 

Den volgenden dag kreeg mevrouw Kolo
nel Lebbink, Majoor Scbot en mevr. Adju
dant Juutilainen gelegenheid de zusters toe 
te spreken. Mevrouw Lebbink noemde de 
vrouw ,,de ziel" van het gezin en in enkele 
pakkende en ernstige woorden wees zij daar
om op de groote verantwoordelijkheid der 
vrouw. De beide gasten van Midden- en 
Zuid-Celebes vertelden over de eigenaardige 
ervaringen, die zij in hun milieu vaak l:>e
leefden en de instemming en hilariteit toon
den aan, dat de schare zusters meeleefde. 

VERDIEPING. 

De met zorg en tact door mevrouw Loois 
gekozen liederen en koren bereidden den 
weg voor onzen leider voor zijn boodschap. 
Rijk aan voorbeelden is de bijbeol van vrou
wen, die haar maatschappelijke taak vervul
den met liefde en diepe godsvrucht, en het 
was aan de geschiedenis ·V'an twee dezer n.l. 
Ruth en Martha, dat de Kommandant lessen 
ontleende, waardoor hij de zusters aantoonde, 
dat het huis de plaats is van veiligheid, be
scherming, vreugde en opvoeding. De groote 
beteekenis van wat er gebeurt, als ,,Jezus in 
het huis komt" werd eveneens met nadruk 
naar voren gebracht. ,,Echter", aldus onze 
leider, ,,moet Jezus eerst in het hart komen, 
alvorens Hij in het huis kan wonen". Dat dit 
goed werd begrepen, bleek uit het feit, dat 
onmi.ddellijk toen de uitnoodiging gegeven 
werd ·vele zusters naar voren kwamen, om 
haar hart voor den Reiland te openen. Het 
was een teer moment. 

Al het bovengenoemde was hoofdzakelijk 
gericht op de verdieping van het geestelijke. 
Mevrouw Brigadier Loois had echter ook 
zorg gedragen <lat er verdieping was voor de 
practische kennis V'an zaken. Mevrouw Pilon 
die de leiding heeft van den Gezinsbond v.h. 
Ooglijders-Hospitaal had haar hierbij ge-

Dan was daar de tentoonstelling met ver
koop op Woensdag 27 Augustus. Met veel 
belangstelling werden alle artikelen van de 
verschillende posten in Midden-Java bekeken. 
Vanaf de eenvoudige handwerken der dessa
vrouwen tot het meer ingewikkelde werk 

De verrichtingen der ,,KRUISYAARDERS" 
gedurende den 10-daagschsn Yeldtocht 

Enkele cijfers van den Veldtocht der Ka
detten, die echter een geestelijke arbeid ver
tegenwoordigen, welke niet in getallen uit te 
drukken is. 

De zuster-kadetten deden 339 uren huis
bezoek, bezoc:hten daarbij 717 huiz:en, terwiJl 
in 503 daarvan gebeden werd. 

9 openluchtsamenkornsten werden geleid, 
waar p.m. 2200 menschen luisterden. 
11 samel)komsten werden geleid in de 
z:aal, waar ruim 1170 personen tegen
woordi,g waren, terwijl 47 personen neer
knielden om vergeving van zonden te 
zoeken. 

** * 
De broeder-kadetten deden 189 uren huis-

bezoek, bezochten daarbij 545 huizen, terwijl 
in 140 huizen gebeden werd. 

10 openluchtsamenkomsten werden ge
houden, ruim 1900 menschen wal'en 
tegenwoordig. 
10 !.amenkomsten in de zaal, ruim 850 
tegenwoordig en 27 zielen a.an den voet 
van het Kruis. 

Door beide groepen werden een aantal 
Evangelien verkocht. 

5 

der steedsche afdeelingen, vond grage koop
sters. Dien middag gaf Kapitein Soehari met 
behulp van een der zusters ook een korte 
causerie met aanschouwelijk cnderwijs in het 

· batikken. 

En toen kwam nog de laatste avond met 
een keurige demonstratie en enkele mooie 
liederen van den G.B. Semarang I en Boe
gangan. Het is werkelijk opmerkelijk wat 
met moeite en liefde gedaan kan worden. 
Mevrouw dr. Pilon had alle eer van haar 
werk. In verschillende tafereelen werd uit
gebeeld ,,Hoe twee jonge meisjes tot inkeer 
kwamen, omdat haar moeder in aanraking 
kwam met den Gezin.sbond van het Leger 
des Heils". Stampvol was de zaal, velen 
stonden voor de deuropeningen om deze 
tafereelen, gegrepen uit hun eigen leven, te 
volgen. Typisch Inheemsch leven werd uit
gebeeld, zelfs de levende kippen ontbraken 
niet in het dessahuis, terwijl ,,moeder" er een 
drietal stevig onder den arm hield, toen ze 
op weg naar huis van den passar het Gezins
bondlid ontmoette, dat ook haar als lid van 
den Bond won. De mooie en nuttige strek
king van het geheel werd volkomen be
grepen. En zoo eindigde dit Congres met een 
laaitste woo.rd dien avond van oozen leider. 
Zeker zullen in Midden-Java de resultaten 
in huis en hart van deze gezegende dagen 
gezien en ervaren worden, God zegene onzen 
Gezinsbond ! 

B. 

Ons Gezinsbondwerk is niet beperkt tot 
de steden en dessa's, waar de zusters uit 
normale gezinnen de gelegenheid hebben een 
gezefilig en nuttig uur door te brengen, doch 
een bijzonder mooi werk in deze richting 
wordt ook gedaan op onze Lepra-kolonies. 
Reeds vroeger gaven wij een beeld V'an dit 
werk in Pelantoengan, ditmaal van Sema
roeng, de kolonie bij Soerabaja, terwijl wij 
hopen in de toekomst ook •van de andere 
Kolonies, op Sumatra, iets te vertellen. 

Mevrouw Majoor Tichelaar heeft een mooi 
aantal zusters elke week bijeen rondom de 
groote tafel. Niet allen kunnen meer naaien, 
doch die daartoe nog in staat zijn, ma.ken 
aardige kleedjes, waarmee zij haar kamertjes 
versieren, of nette haadjes, waarmee ze dan 
later kunnen ,,pronken". Doch alien luisteren 
met rustige, blijde gezichten naar de bov.l
schap, die haar gebracht wordt en vinden in 
dit uurtje voor hen apart gezet, veel vreugde. 

Bij gelegenheid van het nemen van deze 
foto mocht de redactrice zelf een bijeenkomst 
daar leiden. Een teere ontvankelijke geest 
kenmerkte dirt; bijeenzijn. Twee der zusters 
zongen met zuivere, melodieuze stem het 
mooie lied: ,,Aan Jezus' voeten gezeten", z66 
dat het hart der luisterenden geroerd werd. 
Zelden vindt men een gehoor, dat zoo be
langstellend luistert naar het bijbelverhaal. 
Die arme gezwollen gezic'hten, gemerkt door 
het lijden eon de ziekite, straalden en God Zelf 
gaf Zijn zegen aan het hart. 
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Een woord van Mevrouw Generaal Carpenter 
de wereld-presidente van den Gezins~ond 

N og nooit, sinds de oprichting 
van den Gezinsbond, heeft de we
reld grooter behoefte gehad aan 
de boodschap, welke deze Bond 
predikt. De boodschap: dat Jezus 
Christus het middelpunt moet 
z11n van het gezin met Zijn 
lief de voor schoonheid en orde : 
Zijn zachtmoedigheid en kracht; 
Zijn geduld en hoop ; Zijn geloof 
en liefde. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITOR IAAL HOOFDKWARTIER. 

AANSTELLINGEN. 

Adjudant R. L. van Kralingen naar Tarakan 
Mil. Teh. (tijd.) 

Kapitein H . Heinonen naar Cheribon. 
Luitenant J. C. Adam naar Bora. 
Luitenant D. Ampoengi naar Koelawi. 
Luitenant T. Bindoek naar Toro. 
Luitenant D . Panimoeloe naar Kantewoe. 
Luitenant L. Peroe'l'Oe naar Bomba. 
Luitenant T. Tantoe naar Lindoe. 
Kdt. Luitenant C. P. Adam naar Bora. 
Kdt. Luitenant H. Hohoy naar KapiroE. 
Kdt. Luitenant R. Raoei naar Koelawi. 
Kdt Luitenant V. Tobing naar Cheribon (tijd.) 

A. C. BEEKHUIS, 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 19 September 1941. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Konunandant. 
1 October - Ban.doeng, lezing Kweekschool 

en officierssamenkomst ; 9 - Bandoeng II ; 
14 - Nirom, Avondwijding; 15 - Lezing 
Kweekschool; 19 - Malang, J.L.-dag; 20 -
Banjoewangi ; 23-27 - Soerabaja, Congres ; 
28 - Toeren ; 30 - Djember ; 31 - Kasijan. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 
4 October - Makassar ; 6 - Kalawara ; 8 -

Koelawi ; 9 - Gimpoe ; 10 - Mooroei ; 11-12 
- Kantewoe en Peana ; 15 - Koelawi, offi
cierssamenkomsten ; 17 - Rowiga en Bora ; 
19 - Kalawara en Donggala ; 22 - Manado ; 
23 - Kakas ; 24 - Tonda.no ; 31 - Malang I. 

Brigadier Brandt. 
4 October - Ramboenan ; 5 - Sender ; 9 -

Tompasso ; 10 - Remboken; 12 - Mana.do 
II ; 22 - Manado I, Congres ; 23 - Kakas ; 
24 - Tondano ; 25 - Mana.de> I. 

Brigadier Hiorth. 
5 October - Bandoeng I; 8 - Bandoeng II, 

met den T.C. ; 12 - Soekljlboemi ; 16 - Ban
doeng I; 19 - Batavia I. 

Brigadier Loois. 
1 October - Ooglijders-Hospitaal ; 8 -

Tegal ; 9 - Pekalongan ; 12 - Semarang I 
en Boegangan ; 19 - Djokja ; 23-27 - Soe
rabaja Congres. 

Brigadier Meijer. 
11-12 October Medan, J ongeliedendag voor 

Noord-Sumatra. 

Majoor Barbier. 
4-5 October Banjoewangi; 6 - Soerabaja IV; 

23- 28 - Soerabaja, Congres. 

Adjudante Brouwer. 
12 October - Bandoeng II ; 18-19 - Ma

lang, met den T.C. 
Adjudant Gladpootjes. 

11-12 October Djember ; 14 - Soerabaja I; 
15 - Pamakasan ; 16 - Soemenep ; 19 -
Malang, J.L.-dag*; 20 - Banjoewangi*; 23-
27 - Soerabaja, Congres ; 28 - Toeren* ; 30 -
Djember* ; 31 - Kasijan*. 

* met den T.C. 

RAD 10-UITZENDINGEN 

BAHDOENGSCH[ R A D I 0-V E R EE H I G I N G 
P. M. Y. 

M orgenwijdin g : 10.00 - 10.15 uur 
8 O ctober: Ad;udante J . E. VANLITH. -

I . N. I. R. 0. M . 
14 October 19.40 - 20.00 uur 

Avondwijding : 
Kommandant A. C. Beekhuis. 

RADIO -VEREENIGING ,.MI D 0 [ N · IA YA" 
(SE"1ARANG) . 

Avondwijding : 19.30 - 20.00 uur 
18 O ctober : Brigadier H. Loois . --

Radio-Vereeniging ,,0 0 ST-JAVA" I tARVO) 
7 October, 11.30 - 12.00 uur 

UHze nding voor zieken : 
A diudant F. S/EFFERS -

MALANGSCHE Radio -Vereeniging 
9 O ctober, 12.00 - 12.30 uur 

Uitzending voor zieken : 
/Yle vr. Adjudant R. VAN KRALINGEN 

STRIJDKREET 

Ter gelegen>heid van den verjaardag van 
onze gelie:fde Landsvrouwe, .werd het volgen
de telegram aan H. M. de Koningin gezonden : 

,,Off'icieren, soldaten Heilsleger zenden 
hm·telizjke gelukwe'nschen. Dari.ken God voor 
Uw 1even. Verzekeren Uwe Majesteit van 
onze gebeden, liefde, trouw". 

BEEK,HVIS. 
Bij het Openhaar Gehoor in Ba.ta-via was 

het Leger des Hells vertegenwoordigd door 
den Territoriaal Kommandant, vergezeld van 
Adj. Young en de officieren in bevel der ver
schillende inrichtingen in die stad. 

In Bandoeng werden voor deze plechtig
heid afge\l'aardigd, de Chef-Secretaris en de 
Secretaris voocr het Maatschappelijk werk 
or~der mannen. 

Het zijn drukke dagen geweest voor den 
Territoriaal Kommandant. Behalve bijeen
komsten in de korpsen te Bandoeng, werden 
onze posten a.an Java's Noordkust bezocht, 
bijeenkomsten gehouden in Tega.I, Pekalon
gan, in al onze Inrichtingen en korpsen in 
Semarang en het Interneeringskamp te Sala
tiga, om deze reeks van bijeenkomsten 1e be
sluiten met de leiding van het Gezinsbond
Con.gres voor Midden-Java te Semarang. 

Daarna ging de reis naar Padang, waar, 
evenals in Fort de Kock, voor een aandachtig 
gehoor een lezing gehouden werd over het 
leven van wijlen mevrouw Oliphant-Schoch. 

Het memorandum van al de gehouden 
besprekingen in die plaaitsen, zou nog heel 
veel onthullen van al de activi.teit, waarin 
ons Leger en zijn leiders betrokken z.ijn. 

Gezinshond- Congres in Semarang. 
Onze hartelijke gelukwenschen a.an me

vrouw Brigadier Loois, de Divisie- Gezins-

bond Secretaresse voor Midden-Java, met 
het welslagen van hei Congres in Semarang. 
Wij zie11 nu uit n.aar ·de.rgelijke Congresse<n in 
West- en Oost-Java 

J .L.-fugen. 
In de groote centra sraan de J.L.-Dagen op 

den voorgrond. Het is een bemoedigend ge
zicht de groote scharen jongelieden van 14 
tot 26 jaar bijeen te zien, die ,,er in" zijn en 
die door woord en lied de hoogere waarden 
van het leven traC'hten te begrijpen en te 
aanvaarden. In Bandoeng, Soerabaia en Se
marang werden Teeds dergelijke Jeugddagen 
gehouden onder leiding van den Komman
dant en den Chef-Secreiaris en mevrouw 
Lebbink. 

Ook uit Midden- , Noord- en Zuid- Celebes 
krijgen wij zeer goede berichten van de 
betrokken officieren. Een 2000-ta! jongelieden 
was daar bijeen . 

Oogst- en Dan.kfeest. 
In bijna alle korpseR van het Tenitorie 

werd het Oog5t- en Dankfeest gehouden, 
waar mak:kers ·en vrienden te zamen kwamen 
om God den dank te brengen voor zoovele 
stoffelijke en geestelijke zegeningen ont
vangen. 

Moge de Heer ons alien een open oog 
schenken voor en een diep besef geven van 
Zijn genade en goedheid en ons hart dank
baar stemmen. Een ·aantal officieren schreef 
ons over bijzondere'll zegen, <lien dag ont
vangen en over zielen, die hun !even aan den 
Heer .gaven. 

Tehuizen voor Militairen. 
Eenige veranderin.gen hebben de afgeloopen 

maand plaats gehad. Kapitein Sterk, die met 

JONGELIEDEN-DAG TE SOERABAJA 
onder leiding van den Cbef- Secretaris en mevrouw Lebbink. 

De schare jonge menschen op den J. L.-dag te Soerabaja. 

Het ,,feest" ite Soerabaja had moeten be
ginnen met een imitatie kampvuur, op Tam
baksari, doch heJ.aas werd <lit door kort
sluiting verhinderd. ,,Een goede h-eilssoldaat, 
die weet op alles raad" zong men vroeger 
~n de Chef-Secretaris bewees dien avond 
een heilssoldaat van <len ouden stempel te 
zijn, want het werd voor de jongelui toch 
een gezellig en go_ed uur. Majoor Hermes 
vertoonde een mooie geschiedenis in licht
beelden. De Kolonel .sprak de jonge men
schen toe en itenslotte waren d e versnape
ringen ook in het donker harlelijk welk<>m. 

Om half negen op Zondagmorgen kwamen 
we bijeen in de zaal van korps II. Wat een 
bezieling, die 300 jonge menschen, velen in 
uniform ! Wat een mogeilijkhed.en in deze 
jonge levens ! De zang was fijn den gan
schen dag, en er werd veel gezongen. Zoo
wel de Kolonel als Adjudant Gladpootjes, die 
als vertaler -een pluimpj-e verdient en den 
Kolonel £link terzijde stond, wisten er g.ang 

in te krijgen. Na opening met Ziang en ge
bed nam ailel'eerst Adju dante Brouwer het 
woord en wees op het •groote voor:rechit daar 
zoo ongeS'toord samen ite kunnen zijn in 
vrede en blijdschap. Met diepen weemoed 
werd gedacht aan de -oorlogsslachtoffers en 
allen in het Westen en Oosten, die lijden 
onder dezen vreeselijken oorlog. 

Verschillende jonge makkers kregen gele
genheid zelf te spreken, zoowel officieren a.ls 
Jeugdwerkers en Koirpskadetten. De jeugd 
trekt de jeugd - werd ook hier bewaarheid. 
Door het eenv.oudig, persoonlijk getuigenis 
over Go<ls hulp en )eiding elken <lag ervaren, 
brachten zij zegen tot het hart van hun mede
makk-ers. Telkenmale werd het gesprokene 
afgewisseld door pithlgen zang van een der 
jeugdg1·oepen uit Soe.rabaja en Malang. Ver
tegenwoord.1gers van Blitar, Banjoewangi en 
Kasij•an werden hartelijk begroet. 't Was een 
groote fam:i!lie ! 

Natuurlijk waren de Kolonels als ]eiders 
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zijn vrouw in Tarakan gestationneerd. was, 
is naM' J1a•va overgeplaatst. Adjudant van 
Krtalingen van het Militair Tehuis te Malang 
zal voor zes maanden in Tarakan gedeta
cheerd worden. A:angezien Tarakan nu voor 
vrouwen gesloten terrein is, zal mevrouw 
van KraHn.gen ip de afwezi.gheM van haar 
man het beheer van het Tehuis in Malang op 
zich blijven nemen. Een saluut voor de toe
wijding, waar.ll).ede onze makkers zich van 
hun taak kwijten. 

Tehuizen voor Meisjes. 
Majoor Karrenbeld uit Batavia -sc<hreef den 

Kommandant over de groote belangstelling, 
die het Tehuis op Djati Petamboeran (Elisa
bethpark) mag onderviniden van de zijde van 
Batavia's inwoners. 

Mevrouw Hogewind en Mevrouw Buttingha 
Wichers waren onder de hooge bezoeksters, 
die met groote aandacht de verrichtingen van 
dit Tehuis beschouwden. 

Majoor Berge van Oengaran schreef ons, 
dat drie van haar meisjes het diploma voor 
costuumnaaister hebben verworven. 

Uit den familiek1·ing. 
Majoor Robinson van Pelantoengan en 

mevrouw Adjudant Johannessen van Ban
doeng II moesten in het Ziekenhuis worden 
opgenomen. Gelukkig zijn onze makkers a.an 
de beterende hand en hopen wij, dat zij spoe
dig weer hun arbeid kurunen aanvaarden. 

Wederom een Jubileum van <l.e1-tig jaren 
dienst als Heils-Officier. Ditmaal geldi het 
Majoor Walo van het Zieken..'1uis te Soerabaia. 
De Majoor heeft al 19 jaren met veel zegen 
in verschlllende gebiedsdeelen van onzen 
Archlpel mogen arbeiden. Mage de 6e Oc
tober een rijk gezegende dag voor de Majoor 
zijn en moge God haar inog vele jaren ge
zondheid en kracht schenken voor haar taak ! 

Wij betuigen mevrouw Majoor Mepham 
van Padang onze oprechte deelneming bij het 
plotselinge heengaan van haar zwager, die 
een Officier in U .S.A. was. 

De l\.weckschool. 
De Kadetten van den Kruisvaar.ders-cursus 

zijn van hun .gezegeniden tiendaagschen vel<l
tocht in Cheribon en Pekalongan, Solo en 
Madioeil! teruggekeerd en hebben hun lessen 
wederO(IJl hervat. 

J ongenshuis te Bandoeng. 
Men is druk bezig .aan den bouw van een 

grooten vleugel a.an het bestaande Tehuis, die 
slaap- , recreatie- , leer- en eetzalen za1 om
vatten, >en de inrichting ,,up to date" maken. 

Verschillen<le firma's hebben belangrijke 
giften a.an materialen toegezegd., terwijl 
andere vrienden de kosten op zich genomen 
hebben voor de meubileering van de eetzaal 
en de recreatiezaal. Toch is nog een belang
rijk bedrag noodig. Waar het in de bedoeling 
ligt, dezen nieuwbouw te open-en op 18 No
vember a.s., den dag van den 60sten verjaar
dag van den Territoriaal Kommandant, Lt.
Commissioner A. C. Beekhuis, zullen velen 
van onze vrienden dien dag niet ongemerkt 
voorbij willen laten gaan en den Komman 
dant voor de vo1tooiing van dit J ongenshuis 
een veelvoud van 60 willen zenden in rijks
daalders, .guldens, kwartjes, dubbe.ltjes, cen
ten. Bij voorbaat dank ! 

De volgende rubriek •vo-01· de Kronieken 
zal niet door mij verzorgd kunnen worden, 
aangezien schrijver dezes en mevrouw Leb
bink onze posten en makkers zullen ·bezoeken 
in Midden-Celebes en de Minahassa, teneinde 
den Kommandanit te vertegenwoordigen bij 
het jaarlijksch Congres, aldaar. 

de hoofdpersonen v·an den dag. Zooals een 
der jongens het zelf zeide : ,,De Kolonel sprak 
als een Vader fot zijn kinderen" . Zoo was 
het ook. Llerdevol vermaan, ernstige waar
schuwi.ng, voor1ichting en goede raad gaf 
hij den jongen menschen, die z-e met groote 
aandacht aanhoorden. Mev.rouw Lebbink had 
de mooie, <loch vera!IJtwoordelijke taak Gods 
eigen Woord door te geven . Zij deed dit met 
d:iepen ernst en a.an de hand van de gelijkenis 
van ,,de Zaaier" bracht ze goede 1-essen tot 
d-e jeug.dige harten, die ze ,,indronken". Aan 
het eind van de ibijeenkomst mochten wij ons 
verheugen over een 40-tal jongens en 
meisjes, &ie neerknielden. Een groat aantal 
hunner deed vioor de ·eerste maw dezen stap 
en het hart wm officieren en jeugdwerkers 
werd erdoor verblijd. 

In den namiddag kregen wederom ver
scheidene officieren de gelegenheid tot spre
ken. Vooral Br1gadier Kruschwitz werd met 
gej uich door de jongelui begroet. 

(Zie pag. 8 kol. 4). 



8 S T R IJ D K R E ET 

MOEDER EN ZOON. 

Gedurende de algeloopen maand brachten de bladen ons het bericht van 
den dood van mevrouw Sara Delano Roosevelt, de moeder van den President 
der Vereenigde Staten, wiens handelingen en woorden, ook door Ned.-lndie 
in deze dagen met zulk een buitengewone belangstelling en spanning worden 

gevolgd. 

De President heelt het voorrecht gehad zijn moeder lang te mo§en bezitten 
en ongetwijleld zal het verlies hem zeer zwaar vallen. De kranten meldden, 
dat hij dikwijls het Week-end bij haar ging doorbrengen en temidden van de 
geweldige verantwoordelijkheden, die op hem rustten, zal het verblijl in het 
ouderlijk huis hem ongetwijleld een weldadige rust geschonken hebben. 

Het verlies van ,.moeder" - en wij geven dan aan dit woord de voile rijke 
beteekenis, - is voor ieder mensch een zware slag in het leven, zij men jong 

of oud. 

De eerste school van het kind is het gezin en moeder geelt daar het 
voornaamste onderwijs. Moederlielde is de schoonste zaak ter wereld. Moeder
lielde, die zoowel het heden als de toekomst van haar kind beschouwt, leert 
den kinderen aan anderen te denken, betrouwbaar en onalhankelijk te zijn, 
bekwaam om te slagen en succes waard. In vele gevallen is het kind, datgene 
wat moeder van hem maakte, dit geldt zoowel de grooten als de kleinen dezer 

wereld. 

Yeel weten wij niet al van het innerlijk leven van mevrouw Sara Delano 
Roosevelt, ,.die" zoo schrijlt men ,.in weerwil van haar jaren altijd jong is ge
bleven." Het A.l.D. vermeldde echter in de korte levensschets van haar gegeven, 
o.m. het volgende. 

,.De belangstelling van mevrouw Roosevelt voor lieldadigheid was zeer 
groot. Zrj deed alles zoo onopgemerkt, dat slechts enkelen ervan weten." Deze 
belangstelling strekte zich uit tot verplegingswerk onder kinderen ; het Qnderwijs 
op de scholen in de bergen ; blindenarbeid e.d. 

Deze lielde tot den naaste, die zij in alle verborgenheid betrachtte, heelt 
mevrouw Roosevelt ongetwijleld haar grooten, beroemden zoon l'lleegegeven In 
het leven en de geheele wereld ziet op tot dezen man, die in de zaak voor 
recht en gerechtigheid zijn allerbeste krachten en gaven geelt. 

Moge President Roosevelt meer dan ooit ervaren, dat nu zijn moeder hem 
ontvallen is, en niet meer in staat hem te raden, te troosten en te bemoed igen, 
er een Ged is, Die van Zichzell zegt : ,.Als een dien zijne moeder troost, alzoo 
zal lk u troosten I" 

EEN GETUIGENIS 
Een cler deelneemsters aan den Jongelie

dendag te Soerabaja, vertelt over den groo
ten zegen. dien God haar schonk. 

De 24ste Augustus was aangebroken. 
't Was Jongeliedendag, een dag, waar alle 
jongens en meisjes mochten komen. Om half 
9 zou de eerste samenkomst beginnen en 
toen ik bij het gebouw op Kalianjer aankwam 
waren er al heel velen tezamen. Dadelijk 
met het eerste lied, begonnen wij om God te 
loven voor al wat Hij voor ons doet. Er waren 
ook veel officieren van andere plaatsen, die 
ons toespraken. Na de eerste samenkomst 
werden we getracteerd op stroop en biscuits. 
Daarna werd weer veel gezongen en spraken 
weer andere officieren ons toe. Maar einde
lijk kwam degene, die de leiding had aan de 
beurt en las ons een gedeelte voor uit den 

lcoNGRES -

bijbel (mevr. Lt.-Kolonel Lebbink. Red.) Na 
haar toespraak deed zij de uitnoodiging : ,,Wie 
wil zijn leven aan den Heer Jezus geven? 
Korn dan hier naar voren en kniel neer aan 
de zondaarsbank." 

En ik ? Ik wilde wel naar voren gaan en 
mijn leven aan J ezus geven. Maar ik was 
bang. Toen boog ik maar heel diep mijn 
hoofd, terwijl mijn hart hevig klopte. En ik 
hoorde een stem, die tot mij zei : ,,Ga nu, 
voor 't telaat is". Maar ik durfde niet- to ch 
telkenmale hoorde ik die stem. Toen kwam 
Majoor Lehmann naar mij toe en zei : 
,,Meisje, wil je je leven aan Jezus geven ?" 
Ik antwoordde alleen maar ,,Ja, Majoor". 
Verder kon ik er niets uit krijgen . U zie<t, 
Ga.t God wist, dat ik niet alleen durfde. Het 
was ook Zijn stem, die tot mij zei : ,,Ga nu, 
voor 't telaat is". En daarom zond Hij Majoor 
Lehmann naar mij toe en zoo werd ik naar 
de zondaarsbank geleid. Schreiend zeide ik 

SOERABAJA 
Onder leiding van Kommandant A. C. Beek h u is 

van Donderdag 23 - Maandag 27 October. 

DONDERDAG 23 October 7.00 uur n.m. - bijzondere ,,Olipbant
S ch o c h"-avond. 
Interessante lezing over bet ·leven van 
wijlen mevr . Commissioner 0 lip ban t
S c b o ch, verlucbt met beelden uit baar 
leven. 

Z AT E RD AG 25 October 7.00 uur n.m. - Zangconcours, door 
d~ aan bet Congres deelnemende Zang
koren. 

Z 0 N D A G 26 October 9. 30 uur v.m. - Heiligingssamenkomst. 
7.00 uur n.m. - Heilssamenkomst . 

MA AND AG 27 October 7.00 uur n.m. - Verlossingssamenkomst 
in korps II, vereenigd. 

De Samenkomsten zullen gehouden warden in 

DE ,,L 0 GE" T 0 E N DJ 0 E N G A N. 

Congres voor lodonesische officierent SEMARANG 14-17 November. 

na, wat de Majoor mij leerde bidden. Mijn 
hart, dat vroeger driftig was en hard, werd 
op dit oogenblik week. 

Toen ik den Heer gevraagd had al mijn 
zonden te vergeven, om het kwade uit mijn 
hart weg te halen en ik Jezus beloofd had 
Hem altijd trouw te dienen, stond ik weer 
op. Het was net also£ ie1s zwaars van mij 
afgenomen werd. Ik was erg blij. Nu ben ik 
Gods kind geworden en ik dank en prijs 
Hem, dat Hij mij als Zijn kind heeft aange
nomen. 

Tegelijk met mij gingen velen naar voren 
en daarna dankten wij God, voor al wat Hij 
ons gegeven had en ook, dat Hij den 24sten 
Augustus tot zulk een mooie dag gemaakt 
had. Ik verliet de zaal met een blij en ge
lukkig hart. Nooit was ik zoo blij geweest. 
Halleluja ! 

W. T. 

OOGSTf EEST BANOO[NG I 
onder leiding vian den CHEF-SECRETARIS 

en MEVROUW LEBBINK. 

De Oogstfeestsamenkomsten in Bandoeng I 
stonden onder leiding 'Vall den Chef-Secretaris 
en mevrouw Lebbink. De zaal had een feeste
lijk aanzien en de gaven, door zoovele vrien
delijke handen gebracht, lagen uitgestald op 
en voor het platform. 

Des mor.gens hadden wij gezegende uren 
met elkander. Het was geed te luisteren naar 
'het getuigenis van mevrouw Lebbink en het 
Bijbelwoord van den Kolonel. De grondtoon 
van deze samenkomst was dank aan God, 
dank voor stoffelijke zegeningen, maar ook 
dank _voor geestelijke zegeningen, voor de 
leidingen Gods in het leven. 

Des avonds was een Hinke schare opge
komen. De Oogst- en dankliederen werden 
met enthousiasme gezongen, opgewekte ge
tuigenissen werden gegeven. De vrouwelijke 
Kadetten lieten een van haar mooie liederen 
hooren. 

Met aandacht werd geluisterd naar de 
Bij·beltoespraak van den Kolonel, en tot onze 
groote vreugde kwam aan het einde der 
samenkomst een ziel tot den Heer. Geve 
God, <lat het uitgestrooide zaad van dezen 
dag vele vruchten moge driagen. 

L. 

VISSER - BANDOENG 

OCTOBER 1941 

DE BROEDER-KADETTEN IN 
CHERIBON en PEKALONGAN 

Ook de mannelijke kadetten trokken ten 
strijde onder aanvoering van Brigadier Hiorth 
en Luitenant Tresnosoedarmo en wel naar 
CHERIBON en PEKALONGAN. Evenals hun 
zusters-collega's hadden ook zij een vol pro
gramma. Ze begonnen met een openluchtsa
menkomst, de eerste van een reeks, die zeer 
veel zegen bracht en waarbij vele menschen 
werden bereikt. Tientallen Evangelien wer
den verkocht en menig goed gesprek naar 
aanleiding van den inhoud daarvan, kon 
worden gevoerd. Ook het bezoek in de zaal 
in beide plaatsen was goed en het hart van 
onze jonge makkers was verheugd over vele 
zielen, die tot bekeering kwamen. Sommige 
bogen voor de eers+~ maal hun knieen voor 
Jezus. De kadetten, die in de K weekschool 
een weinig Javaansch van den Brigadier had
den geleerd, konden deze kennis goed be
nutten en daardoor hier en daar een woord 
voor den Meester plaatsen, wat zij anders niet 
hadden kunnen doen. 

In Cheribon hadden zij een nieuwe erva
ring, n.l. een samenkomst in de gevangenis. 
Zeer waardeerden zij de gelegenheid tegen 
de velen daar vergaderd een woord voor 
Jezus te kunnen spreken. De demonstratie 
was eveneens goed bezocht. In Pekalongan 
werden bijeenkomsten gehouden in de Chi
neesche en Arabische w:ijk, terwijl eveneens 
de Europeaan en Javaan het Evangelie werd
gepredikt. Met groote vreugde over al wat 
zij genoten hadden en de kansen hun ge
schonken werd de thuisreis op 30 Augustus 
aanvaard. 

(Vervolg van pag. 7). 

Adjudante Brouwer wist ze onmiddellijk te 
pakken door een illustratie, die hun aandacht 
gespannen hield, hen hartelijk deed lachen, 
doch tenslotte de noodzakelijkheid van een 
goed innerlijk leven in tegenstelling met 
alleen uiterlijken godsdienst, zeer duidelijk 
deed begrijpen. Verder was er dien middag 
muziek en zang en groote vreugde om de 
genoten zegeningen. Toen circa 3 uur de 
groote autobus van Malang onder gejmch en 
gezang wegreed en dit het teeken was om 
huiswaarts te gaan, wisten we, <lat dit voor 
velen een dag geweest was, ,,om nooit te 
vergeten". C . B . 
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