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~~ltVllEN IA\l llll( llENIVIEN ,.,., 
WAT OMTRENT UZELF? 

Van Bisschop Tucker las ik eens het 
volgende, dat een diepen indruk op mij 
maakte en wellicht ook iets tot u, die 
dit leest, te zeggen heeft. 

In zijn jeugd was hij een veelbelovend 
kunstschilder. Langen tijd had hij be
steed aan een schilderij ,,DAKLOOZEN" 
genaamd, een zwakke jonge vrouw voor
stellend, die, met een kind aan haar 
boezem, den nachtelijken storm het hoof d 
had te bieden. 

Terwijl hij er aan werkte. had hij de 
hoop gekoesterd, dat de Academie voor 
Schoone Kunsten de schilderij zou koopen 
en hij zich aaardoor beroemd ZOU maken. 
Maar toen hij de laatste hand aan de 
schilderij legde, sprak de voorstelling, 
die hij gemaakt had, z66 tot Zijn eigen 
ziel, dat hij tot zichzelf zeide : ,,God helpe 
mij ! Waarom zou ik niet tot de verlorenen 
zelven gaan, inplaats van schilderif en van 
hen te maken? " 

Daar in zijn areiier w1jdae niJ zich aan 
God, om voortaan Hem en de menschen 
te dienen. Hij bezocht de Universiteit te 
Oxford, werd predikant, werkte in de 
achterbuurten van twee Engelsche steden, 
waarna hij zich aanbood als zendeling voor de verre landen. 
Bisschop van Uganda heeft hij een wonderbaar werk vei:richt. 

* ,,.. ,,.. 

Als 

In deze ,,Strijdkreet" leest u veel over de Kadetten, over wat ze 
verlaten hebben en wat zij straks hopen te doen, als officier in ons 
geliefd Leger. 

u sympathiseert met deze jonge makkers, waardeert huri toe
wijding. U wilt voor hen bidden, <lat hun leven tot grooten zegen 
zal zijn, maar wa .. omtrent uzelf? 

Is uw waardeering voor de toewijding van anderen voldoende? 
Kunt gij volstaan met in liefde en mededoogen te denken aan 

de schare, die in zonde en ellende is en wacht op de blijmaar des Heils? 
Gij aans.chouwt in de foto op _deze pagina een schilderij van 

lief de en geest drift voor des Heeren zaak, alsmede een st erk verlangen 
om hen, die in de schaduw des doods zijn, licht en heil te brengen. 

Het zou zelfs niets te verwonderen zijn, of gij dankt God voor · 
de wonderbaar heerlijke werking van Zijn Geest, waardoor zoo velen 
er toe kwamen om vader en moeder en veel, wat hun lief was te 
verlaten. Maar wat omtrent Uzelf? 
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DE ,,KRIDSV AARDERS-CURSUS. 

Komt de stem van den Wijngaardenier niet tot u? 
Hij zegt : ,,Kom en werk in Mijn wij'ngaard !" 
Volg Hem na, Die Zijn heerlijkheid verliet om de wereld, ja ook 

om u te verlossen. 
Waarschijnlijk zou het u iets kosten om dezen weg te bewandelen. 

W ellicht beteekent bet veel, wat u aange11aam is, op te geven, maar 
,,Is bet bittere lijden uws Heilands, 
U 't zoeken van andren niet waard ?" 

Doe nu de goede keus ! Ga op uw knieen en wijd u aan den 
Heer en Zijn dienst, willig om Hem te volgen als een officier in ons 
Leger des Heils ! 

Door Lt.-Commissioner 

A. C. BEEKHUIS. 

Houdt Jez us Christus hoog! 
Een boodschap van Generaal Carpenter aan 

de ,,Kruisvaarders". 

,,De Kruisvaarders" - de naam van dezen Kwee-k
s~hool-cursus zet de verbeeldingskracht van ieder 
waar volgeling van J ezus Christus aan het werk ! 
Levendig komen voor mijn geest historische kruis
tochten, ondernomen met zeldza,men ijver en toewij
ding, doch grootendeels gewijd aan menschelijke 
idealen en belangen. 

Ik verheug mij in de wetenschap, dat uw moe
dige, jeugdige harten ontbrand zijn met liefde en 
ijver voor een hooger en meer blijvend doel dan iets 
op deze wereld. 

Uw kruistocht hee~ geen wereldsch oogmerk 
rroch is hij gericht op de heerschappij over vergan
kelijke dingen, integendeel, hij heeft tot doel de 
overwinning van den geest vi;in Jezus Christus in 
de harten der menschen. Niets, dat hoofd of hart 
van den mensch zou kunnen bedenken, kan hier
mede vergeleken worden. Het is van oneindig be-
1,ang · voor hef; welzijn der menschheid irt- dit en 
het toekomende leven. Het is de algeheele, onveran
derlijke toewijding waard van alle krachten van 
hart en geest. 

De oproep tot uw kruistocht komt niet tot u 
door menschen, doch regelrecht van het hart van 
uw gekruisigden Heer. 

DE LF..GER 

Uw roeping is Hem te ve'l"heffen als het ware 
Li c ht in een wereld van verwarring ; als een 
Kracht ti:midden van onbeschrijfelijken nood; 
als de Lief de temidden van een wereld vol haat. 

Christus is de zekere en blijvende Hoop dezeir 
wereld. DES HEILS

KWEEKSCHOOL 

rechts : de CONGRESZAAL. 

,,Kruisvaarders", i,k leg den last op u VOOR
WAARTS te gaan, den st-rijd tegemoet, vertrou
wend op Hem! 

George L . Carpenter. 
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I N Augustus 1940, bij gelegenheid 
van haar 25-jarig jubileum als 

Heilsofficier, schreef Majoor Lauter : 
,,Zoolang ik nog kan, wil ik arbeiden 
voor de komst van Gods rijk in dit 
district (Poerwonegoro) tot opnieuw 
de stem van mijn Meester mij zal 
roepen, maar clan tot hooger dienst 
in de Eeuwigheid. Hij is het waard, 
dat men Hem .eert en zich in Zijn 
dienst la at verter n." 

Die stem tot hooger dienst is spoe
diger gekomen clan de Majoor ver
wacht had. Vol goeden moed vestigde 
zij zich na haar pensionneering 
1.1. November in Wonosobo, midden 
in den kampong met haar Javanen 
vlak bij, doch haar hart bleef trekken 
naar Poerwonegoro, waar ze met 
zooveel zegen jarenlang had gewerkt 
en j uist waren de plannen gereed om 
zich daar voor haar laatste levens
jaren te vestigen. God had echter 
andere, hoogere plannen met haar. 

In een van haar laatste brieven 
dd. 1 Augustus, ge chreven vanuit 
het ziekenhuis te Djokja, waar ze 
toen in observatie was, zegt zij : 
,,0. dat de Heer mij nog eenige jaren 
te Poerwonegoro geve ! Ik wil het 
gelooven en wanneer het Zijn wil dan 
niet is, dan is Zijn wil best. Ik hoop, 
dat wanneer de Heer mij geneest en 
terug laat gaan naar P. Hij mij ook 
in staat zal stellen veel, veel meer te 
bidden en te gelooven, want veel meer 
werken zooals vroeger zal ik niet 
meer kunnen, is ook niet noodig, als 
de kwaliteit beter is, hoeft de kwan
titeit niet zoo groot, dat doen clan de 
anderen." 

Deze woorden typeeren onze tot 
Heerlijkheid bevorderde Majoor ge
heel. Zij was een Godvruchtige, op
recht, eenvoudige vrouw, die met 
haar gansche hart God en de Javanen 
liefhad, niets te veel of te moeilijk 
achtte om hen voor Jezus te winnen. 
Het zou nooit haar goedkeuring weg
gedragen hebben, wanneer we veel 
over haarzelf zouden zeggen. Toen 
haar eens werd gevraagd wat van 
haar arbeid te Poerwonegoro te ver
tellen voor de Strijdkreet, zeide ze 
telkens : ,,Denk er aan. dat U niets 
over mij zegt, U moet God alle eer 
geven want anders neemt Hij den 
zegen van on.s werk af, want Hij heeft 
het gedaan." Dezen wensch wiHen wij 
daarom ook nu eeren. 

Na als z.g. ,bijbelvrouw" in Britsch
Indie te hebben gewerkt, kwam de 
roepstem voor het officiersschap niet 
op zoo jeugdigen leeftijd tot haar 
(1915). In 1922 kwam zij naar Ned.
Indie. Voor inrichtingswerk was zij 
niet geschikt en haar leiders, die dit 
zagen, gaven haar reeds spoedig de 
gelegenheid voor inheemsch werk. In 
1923 werd zij aangesteld voor Sapoe
ran, waar ze tot voor enkele jaren 
geleden werkte, toen haar de weg 
geopend werd, om vanuit Poerwo
negoro het district beter te bewerken. 
Zij leerde het J avaansch en leefde 
zich geheel in de belangen van het 
volk in. Tijd, kracht en geld, waarover 
zij te beschikken had, gebruikte zij 
voor hun welzijn. In N O\rember van 
het vorig jaar werd zij gepension
neerd. 

J uist voor haar heengaan schreef 
zij . een artikel voor het Tijd.schrift 

S TR IJ D KR E E T 

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 
Majoor HELENE LAUTER. 

voor Inheemsche officieren, de ,,Pe
doman", over ,,Verhoorde gebeden". 
Deze waren vele eh zeer merkwaar
dige in haar leven en toonen, wat de 
kracht was van deze vrouw, die in 
groote eenzaamheid, zonder eenige 
Europeesche hulp naast zich, diep in 
de dessa werkte. 

Ze beeindigt het artikel met de 
woorden: ,0, dat ik meer geloofd en 
gebeden had en minder alleen mijn 
oogen geloofd, toen het werk moeilijk 
was, dan had ik zeker meer vruchten 
gehad. Die de Heer mij gaf waren on-
verdiende genade ......... " 

Allen, die haar kennen weten, dat 
vele Javanen haar nagedachtenis 
zullen zegenen, omdat zij hen tot het 
Licht voerde en in hun duisteren kam
pong den Reiland der wereld verkon
digde. 

Nu is Majoor Lauter bevorderd tot 
Hee1·1ijkheid, opgeroepen tot Hooger 
Dienst zooals zij het zelf noemde, 
waar zij in het land van de reinen 
van harte haar Koning in al Zijn 
heerlijkheid mag aanschouwen ! 

* ** 

C. B. 

Na haar heengaan werd den Kom
mandant een schrijven overhandigd 
waaruit bleek, hoe de Majoor reeds 
enkele maanden geleden alle aardsche 
zaken geregeld had om gereed te zijn, 

indien zij onverwachts zou worden 
opgeroepen. Dit schrijven behelsde 
ook een laatst getuigenis, dat wij 
hierbij aan al haar vrienden door
geven. 

LAATSTE GETUIGENIS. 

.,Ik wil hi.er get'.1.igen, dat God mijn. 
,,heele leven voor mij hee~ gezorgd, 
,.beter dan een aardsche vader het had 
,,kimnen doen. 

,,Voor mijn ziel kreeg ik steeds de 
,,rechte boeken, om mijn geestelijk leven 
,,te helpe-n. ; voor mijn lichaam werd al 
,het noodige mij gegeven tot nu toe. 
,Wat ik miste aan eigen fami!ie, vond 
ik in Christus : liefde, troost, hulp in 
,,benaiiwdheid, sterkte om voor Hem te 
,,we1·ken. Mijn ziekten werden mij tijden 
,,van zegen. Wam·heen Hij mijn voet 
,,leidde, daar was ook al een weg voor 
,.mij. Hem zij lof en dank voor alles. 

,,Ik wil maar een eenvoudige kist heb
,,ben en op het graf een steenen plaat 
,,met het opschrift : 

Jezoes Christoes Pamarta soeiv neboes 
koela mring Rahipoen noentoen sadjeg 
gesang koela nrima saniki teng Swarga. 

Jeziis Christus, mijn Reiland, heeft mij 
door Zijn bloed verlost. Hij leidde mij 

heel mijn levensweg en verwelkomt mij 
nu in den. hemel. 

DE UITV AART. 

Even eenvoudig en waardig als haar 
dagelijksch leven was ook haar heen
gaan en begrafenis. Met de woorden : 
,,Groet den Kommandant van mij. 
Groet mijn volkje. Bidt voor mij", ver
liet zij ·deze aarde, op 64-jarigen leef
tijd. Met diepen ernst en ijver heeft zij 
zielen voor den Heer J ezus gewonnen, 
terwijl haar leven gekenmerkt werd 
door een bijzondere groote liefde voor 
de armsten der Javaansche bevolking. 

In de kleine zaal van het Djokja
korps, welke keurig en stemrn.ig ver
sierd was met wit doek en palmtak
ken - symbolisch van ons eeuwig 
Tehuis - werd een uitvaartdienst ge
houden onder leiding van den Finan
cieel Secretaris, Majoor Ramaker, 
welke den Terr. Kommandant kwam 
vertegenwoordigen, die tot zijn groote 
spijt door ziekte verhinderd was dezen 
laatsten liefdedienst te bewijzen aan 
een van zijn meest getrouwe officieren. 
Ofschoon zij beiden met verlof waren, 
maakten de Chef-Secretaris en Briga
dier Loois, de D. 0. voor Midden-Java, 
een lange reis, om de Majoor de laatste 
eer te bewijzen, hetgeen door de 
aanwezige officieren zeer gewaardeerd 
werd. 

,,Een heldin des geloofs is van 
on.s weggenomen", zeide Adjudante 
Brouwer, die van dichtbij het werk 

Majoor Lauter 
met de Gezins
bond-zusters van 
Poerwonegoro, 
waar zij zulk een 
gezegend werk 
deed. 

van Majoor Lauter onder de jeugd 
van Poerwonegoro gezien heeft. ,,Zij 
had slechts een grnote begeerte en dat 
was zielen te winnen voor haar Heer", 
zeide haar vriendin, Majoor Cardinaal. 
,,0. hoe herinner ik mij, hoe zij in 
onze hut op weg naar Europa met 
verlof, geworsteld heeft met God in 
het gebed, dat Hij haar volkje zou 
bewaren en trouw houden ! Hoe lief 
had zij haar Bijbel en hoe fijn kon ze 
beslag leggen op de vele beloften 
Gods!" # 

,,Gelijk Sara van ouds, is zij door 
het geloof, een ,,moeder in Israel" ge
worden van vele geestelijke kinderen", 
zeide l\l[ajoor Ramaker. 

Eenvoudig en statig, de Legervlag 
voorop, waarachter een groote schare 
vrienden en heilssoldaten, werd de 
laatste tocht gemaakt naar haar 
aardsche rustplaats. ,,Nader, mijn God 
bij U'', zongen de heilssoldaten, terwijl 
de kist in het graf neergelaten werd. 
Een treff ende dienst werd gehouden, 
die diepen indruk maakte. ,,Zij verliet 
haar vaderland" aldus de Chef-Secre
taris, ,,om te wonen in een vreemd 
land, zonder vaste woonplaats, maar 
God heeft haar Thuis gehaald bij 
Hemzelf en wij zullen haar straks 
ontmoeten." 

(Vervolg pag. 3, kol. 3 onderaan). 

SEPTEMBER 1941. 

GRONDVEST UW HUIS OP DEN BIJBEL 

VOOR DEN GEZINSBOND. 

tlo~r Mevr. Adjudant C. C. Gladpootjes. 

Eerste week. 

Ga gij en uw gansche huis in de 
ark. Gen. 7 : 1. 

Dit bevel werd gaarne op~evolgd door 
Noach en zijn huisgezin. Immers in de ark 
waren zij veilig voor het verderf, dat over 
de wereld ging komen. 

God wenscht, dat ook gij en uw gansche 
huis veilig ?Ult zijn. In het tweede gedeelte 
van onzen tekst staat wat de voorwaarde 
was, en nog steeds is, om bewaard te worden 
en veilig te zijn voor dezen tijd en de eeuwjg
heid. 

,,Ik heb U gezien rechtvaardig voor Mijn 
aangezicht." 

Geve God dat dit zoo zal zijn ook in ons 
leven. 

Tweede week. 

Zoo de Heere het huis niet bouwt, te
vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden. 

Psalm 127 : 1. 

We trachten ons huis dagelijks op te bou
wen en in orde te houden. Al onze moeite 
zal niet baten, als wij alleen het materieele 
verzorgen en het geestelijke verwaarloozen. 
Onze inspanning is van geen waarde als er 
geen gemeenschappelijk gebed is en als we 
vergeten Hem de eerste plaats te geven in 
ons huis. 

Tevergeefs zal dan ons werken en streven 
zijn, maar waar de Heer het huis bouwt 
daar zal het staan op een rots en de b~woners 
kennen g~en vrees. 

Derde wP.ek. 

En zoo wie u zal dwingen eene mijl te 
gaan, gaat met hem twee mijlen. 

Matth. 5 : 41. 
Die tweede mijl daar komt het op aan. 

Om roeer te doen dan onze plicht is. Om 
meer te geven dan van ons gevraagd wordt. 
In het leven van elken dag zijn zoovele ge
dwongen mijlen. Dingen waar we ons niet 
aan kunnen onttrekken, die we geneigd zijn 
zuchtende te doen. In het doen van deze 
dingen, niet omdat het moet, maar omdat 
wij ons geheel wi.llen geven uit liefde, is 
zegen gelegen. God geve ons kracht, om al 
de dagen onzes k, ens, ook de tweede mijl 
te gaan, opdat wij smaken de vreugde, die 
d(' Reiland aan dit bevel verbindt. 

Vierde week. 

En wees dankbaar. 

Kolossensen 3 : 15. 

Wij bidden vaak, wij bidden veel, soms 

[met de schoonste klanken. 
Maar menigeen denkt in 't geheel er niet 

[ aan God te danken. 
't Is altijd maar, , Ach geef ons Heer, blijf 

[zegenend ons gedenken. 
Om dan, zendt Hij Zijn zegen neer, aan 

[danken niet te denken. 
Wij bidden vaak, wij bidden veel, soms 

[met de schoonste klanken. 
Maar vraag toch in uw bidden steeds, 

[,,0 Heere, leer mij danken". 

ATTENTIE ! 

Tot onze spijt moest door gebrek aan 
plaatsruimte, het vervolg van ,,Het beste voor 
het hoogste" over blijver. staan tot de volgen
de maand. 

Redactie. 

DE KLEINE YENSTERRUIT. 

De z:on schijnt op een kleine ruit, 
En - zonneglorie straalt zij uit I 
Heer, leg een weerglans van Uw licht 
Ook op mijn hart en aangezicht ; 

Dan straal ik - als die kleine ruit -

lets van Uw liefde en goedheid uit. 

C. 0.-S. 
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H ET feit, dat deze bede deel uit
maakt van het gebed, dat de 

Reiland aan Zijn discipelen leerde, 
bewijst wel de belangrijkheid en de 
noodzakelijkheid ervan. 

Als wij deze bede overdenken, drin
gen zich ongetwijfeld vele vragen aan 
ons op. Vragen, waarop het meest vol
ledige antwoord ons wellicht slechts 
ten deele zal bevredigen, en die ons 
pas in het Hiernamaals zullen worden 
verklaard. Toch werpt Gods W oord -
indien ernstig door ons bestudeerd -
op deze dingen een helder licht. 

Allereerst, door wie worden wij ver
zocht? Bij een oppervlakkige lezing 
van deze bede zou misschien iemand 
geneigd zijn te vragen : ,)s het God, 
Die ons in verzoeking brengt ?" Als 
we het eerste hoofdstuk van den Ja
cobus-brief opslaan, vinden we op de
ze vraag het antwoord. ,,Niemand, als 
hij verzocht wordt, zegge : Ik word 
van God verzocht ; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en 
Hijzelf verzoekt niemand ; maar een 
iegelijk wordt verzocht, als hij van 
zijne eigene begeerlijkheden afge
trokken en verlokt wordt'. Het men
schelijk hart heeft vele begeerlijkhe
den, die uitgaan naar bet kwade en is 
maar al te gauw geneigd te luisteren 
naar de inblazingen van satan, den 
menschenverleider van den beginne. 

W aarom worden wij door den satan 
verzocht ? Deze wereld ligt in het 
booze, overgegeven aan de macht des 
duivels en zoowel schepping als schep
selen ondergaan de gevolgen van den 
vloek der zonde. Wij gelooven, dat sa
tans macht eenmaal zal worden ver
nietigd, maar nu is zijn macht nog niet 
gebonden en hij gaat rusteloos rond, 
zoekende wie hij ten val zou kunnen 
brengen. Hij is onze doodsvijand en 
toch zijn er menschen die zijn bestaan 
niet erkennen. En juist zij, die zich 
Gods kinderen noemen, hebben niet in 

STRIJDKREET 

HET GEBED DES HEEREN 
,,Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boo:::e." 

Matth. 6 : 13a. 

Door Adjudant J.E. van Lith. 

de minste mate zijn aanvallen te ver
duren, want wat verheugt den satan 
meer dan een Christen te zien vallen 
en Gods Rijk afbreuk te zien gedaan ? 

Evenals in de geheele schepping 
moeten we ook hierin zien de wet van 
oorzaak en gevolg. Zooals een zondaar, 
na zijn bekeering, veelal de gevolgen 
van zijn zonde in zijn leven moet blij
ven dragen hoewel God machtig is 
deze gevolgen weg te nemen, zoo on
dervindt ook ieder schepsel in de we
reld de gevolgen van satans heerschap
pij. 

Voor degenen, die God liefhebben, 
ligt echter een groote troost in de we
tenschap, dat God hun, die Hem aan
roepen in de ure der verzoeking, Zijn 
hulpe schenkt. Hij is machtig de ver
zoeking geheel van ons af te wenden, 
wanneer Hij ziet, dat deze te zwaar 
vocr ons zou zijn. Wie zal zeggen, hoe
vele malen in ons leven God de ver
zoeking van ons heeft afgewend ? 
Doch ook dan, wanneer de verzoeking 
niet van ons wordt afgewend, geeft 
God ons de kracht om deze het hoofd 
te bieden en overwinnaar te blijven. 
De Heer slaat Zijn kinderen gade en 
staat hen terzijde juist in de ure der 
verzoeking. Zonder Zijn hulp zouden 
wij reeds lang een prooi van de dui
velsche macht zijn geworden. In I Ko
rinthe 10 : 13 lezen we : ,,Ulieden heeft 
geene verzoeking bevangen dan men
schelijke, doch God is getrouw, Die U 
niet zal laten verzocht worden boven 

hetgeen gij vermoogt ; maar Hij zal 
met de verzoeking ook de uitkomst 
geven, opdat gij ze kunt verdragen". 

Maar, zegt iemand, als God ons toch 
bewaart in de ure der verzoeking, is 
het dan noodig om dagelijks deze bede 
op te zenden ? Wij behoeven God er 
toch niet aan te herinneren, dat wij 
Zijn bescherming noodig hebben? 
Neen, maar wel is het noodig, dat wij 
er voortdurend aan herinnerd worden, 
dat wij niet buiten Gods bescherming 
kunnen. Wij zijn zoo ongeneigd om ons 
volkomen afhankelijk te voelen van 
God, wij gaan zoo gaarne zelfbewust 
door het leven, vertrouwend op eigen 
kracht. Daarom is het noodig, dat wij 
iederen dag opnieuw, in een diep be
sef van afhankelijkheid van God, ons 
hoofd buigen en bidden om kracht in 
de ure der verzoeking. Anders zouden 
wij wellicht verslappen en onzen vij
and niet meer vreezen. 

De satan is veel machtiger en listiger 
dan wij meenen. , Hij zoekt wie hij zou 
kunnen verslinden". Men onderschatte 
zijn macht niet ! Hoe zouden wij ons 
gevoelen indien er een mensch was, 
die er voortdurend op uit was om ons 
kwaad te doen ? Onhoudbare toestand, 
zal men zeggen. Maar zoo is satan. Hij 
ziet onze zwakke plekken, weet beter 
dan wij zelven waar ons te treffen en 
hoe het beste ons ten val te brengen. 
W aar is de mensch wien geen verzoe
king heeft bevangen en waar is hij, die 
er nooit voor is bezweken? Verzoe-

3 

king is zoo iets listigs, zoo iets intens 
listigs. De begeerte doet zich voor in 
een schoon gewaad, zij lijkt ons on
schuldig, mami" de zonde ligt er achter 
op de loer. W el moeten we rekening 
houden met deze macht, die ons be
springt wanneer we er dikwijls het 
minst op verdacht zijn. 

0 neen, wij kunnen niet door het 
leven gaan, vertrouwend op eigen 
kracht. Het leven is, vooral voor den 
Christen, een voortdurend strijden, een 
voortdurende worsteling op het strijd
veld. Wie heef t het mooier bezongen 
dan Guido Gezelle : 

Het leven is: een krijgsbanier, door goede 
[en kwade dagen, 

Gescheiird, gevlekt, ontvallen schier, kloele
[ moedig voorwaarts drag en. 

Men tiiimelt wel, en wonden k?-ijgt men 
[dikwijls dichte en diepe ..... . 

't en vlitcht geen weerbaar man, die wi3gt 
[of hem de dood beliepe ! 

Het leven is..... . geen vrede alhier, geen 
[ wapenstilstand vragen 

Het leven is: de Kniisbanier tot in Gods 
[handen dragen: 

De satan is er steeds op uit om ons 
de banier te ontrukken, maar als wij in 
Gods kracht strijden, is de zege ons, al 
blijven de sporen van den strijd ons 
ook niet bespaard. 

Is er iemand, die in verzoeking is op 
het oogenblik? Iemand, die wanhopig 
is, geneigd den strijd crp te geven en op 
het punt te bezwijken voor de ver
zoeking ? Gods W oord zegt : ,,Zalig is 
de man, die verzoeking verdraagt ; 
want als hij beproefd zal geweest zijn, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, 
welke de Heere beloof d heeft denge
nen, die Hem liefhebben." (Jak. 1: 12). 

Zoek uw kracht bij den Heer, wend 
u tot Hem in een diep besef van afhan
kelijkheid, gord u aan met de wapen
rusting Gods, en treed zoo den vijand 
tegemoet. De overwinning zal dan aan 
uw zijde zijn ! 

ttDE KRUIS VAARDERS'' 
Een en ander over onze kadetten. 

De frontpagina van deze Strijdkreet 
geeft ons ditmaal een foto van de groep 
jonge menschen, die momenteel in op
leiding is voor het officiersschap. Op 
de voorste rij zien wij van rechts naar 
links: Brigadier en mevrouw Hiorth, 
de Kweekschool-leiders.; Majoor Both, 
die de veranhvoordelijkheid draagt 
voor de vrouwelijke kadetten en Lui
tenant Tresnosoedarmo, die den Bri
gadier terzijde staat. "71ak onder de vlag 
staat corporaal Loois, die Majoor Both 
bij vele werkzaamheden assisteert. 

Van over geheel Ned.-Indie zijn deze 
jonge heilssoldaten naar Bandoeng ge
komen, om de aanvankelijke opleiding, 
die zij in de plaatselijke korpsen reeds 
ontvingen, verder voort te zetten. De 
lessen in de Kweekschool ontvangen 
omvatten : onderricht in den Bijbel, de 
Leerstellingen en Orders en Reglemen
ten van het Leger des Hei1s ; het bij
brengen van kennis omtrent de inter
nationale organisatie van het Leger des 
Heils, zijn werkmethode, onderwijs, 
etc. Ook worden verschillende school
vakken als Nederlandsch, rekenen en 
aardrijkskunde e.d. verder onderwezen, 
terwijl de lezingen door den Territo
riaal Kommandant en den Chef-Secre
taris, alsook de verschillende departe
!nentshoof den van het Hoofdkwartier, 
bun over vele onderwerpen bet juiste 
licht geven. Natuurlijk warden ook 
vele liederen ingestudeerd en kortom 
alles gedaan, om deze jonge menschen 
gereed te maken voor hun arbeid als 
heilsofficier. 

Het practische werk is ook een be
}c>.ngrijke factor. Hiertoe nemen zij een 
werkzaam aandeel in de beide Ban
~~tecbe korpsen door het doen van 
~~~~oek, het verkoopen van de Le-

den, bet deelnemen aan de 
msten in zaal en openlucht e.d. 

:~~~Ji&raal Loois is de eenige Hol
e thans in opleiding. Haar 

ouders zijn Brigadier en mevrouw 
Loois, de Divisie-officieren van de 
Midden-J ava-Divisie. Verder zijn er 5 
andere kadetten van Java; 4 uit de 
Minahassa; 2 van Zuid-Celebes (Ma
kassar); 4 van Midden-Cele bes, uit de 
Toradja-landen; 5 van Sumatra en 2 
van Ambon. 

Veertien hunner waren korpskadet ; 
dit beteekent, dat zij reeds in hun 
korps enkele jaren schriftelijk werk 
maakten ter verkrijging van meerdere 
Bijbel- en Legerkennis ; 18 hunner na
men een aandeel in het Jeugdwerk; 
13 van hen spreken behalve het Ma
leisch en de taal van het district, waar 
ze vandaan komen, ook het N eder
landsch. 

Een doel echter verbindt al deze 
jonge menschen en deed hen alles ver
laten land en volk en familie in vele 
gevallen, om den Reiland te volgen en 
straks uit te gaan, om hun eigen land
genooten van Jezus en Zijn heil te ver
tellen ! Zij dragen den naam van 
,,Kruisvaarders". Moge het hun gege
ven zijn de Kruisvlag in vele plaatsen 
te planten en velen ertoe te brengen 
het KRUIS VAN JEZUS te kiezen ! 

** 
Terwijl deze korte scbets geschre

ven wordt, maken de kadetten zich ge
reed voor een lOdaagschen Veldtocht. 
De mannelijke kadetten gaan met den 
Kweekschoolleider, Brigadier Hiorth, 
naar Cheribon en Pekalongan, terwijl 
de vrouwelijke kadetten met Majoor 
Both de plaatsen Madioen en Solo be
zoeken. Openluchtsamenkom:;;ten, de
moustraties, huisbezoek, straatzang, 
etc. staan op hun programma. Een vol
gend maal hopen wij hierover iets te 
vertellen. 

De aarde. heeft rijkelijk vrucht voortgebl"lacht ; 
De maaiers vergaad'ren de schooven. 
De oogsttijd, met wovcel verlangen gew,acht, 
Dringt 't harte om Go,d te loven. 
De landman heeft zijn veld beploegd, 
Met lust en onvermoeid gezwoegd, 
M&ar 't was de Heer, Die op zijn werk zoo rijken :regen schonk. 

Vervolg van pag. 2 

Ook Brigadier Loois sprak over dit 
Huis in den hemel, dat zij nu betrok
ken heef_t, om voor eeuwig met haar 
Heer te zijn. 

Des avonds was de korpszaal geheel 
gevuld met makkers en vrienden ook 
van den buitenpost. Verschillende of
ficieren kregen gelegenheid hun ge
voelens van achting en liefde uit te 
spreken o.m. de Majoors Jennerstrom 
en Nyheim. Lu,itenant Saiman, die tot 
voor kort haar assistent was in Poer
wonegoro, sprak" met teedere liefde 
over de wijze, waarop de Majoor hem 
geleerd had de zielen van zijn eigen 
landgenooten te winnen voor den 
Heer J ezus. ,,De vreugde van haar 
leven was zielen te zien komen tot het 
kruis van J ezus en o, met welk een 
lief devolle zorgen waakte zij over hen 

en bad voor hen, totdat zij sterk be'
gonnen te warden in den Heer", zeide 
de Luitenant. 

Naar aanleiding van een woord uit 
Johannes 14, drong de leider van deze 
samenkomst, Brigadier Loois, er bij 
zijn hoorders op aan, om zich klaar te 
maken voor de eeuwigheid . . 

Vele bewijzen van sympathie wer
den gebracht, zoowel door woorden 
als met bloemen, doch het wil ons 
voorkomen, dat het bewijs, hetwelk 
door de Majoor het meest gewaardeerd 
zou zijn, de eenvoudige groet was uit 
haar eigen tuintje in Poerwonegoro, 
die met grooten eerbied op de kist 
werd gelegd. Misschien zal een der 
zaadjes aan deze plaats ontkiemen en 
een plantje uit Poerwonegoro haar 
graf sieren als een blijvend symbool 
van haar liefde voor deze afgelegen 
dessa in Midden-Java. Y. 
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EEN KIJKJE IN ONS MEISJES- EN 
KINDERTEHUIS IN BAT A VIA. 

VER weg van het drukke gewoel der stad, 
na een £link.en rit door de Chineesche 

buw·t tot over den Tanah Abangheuvel, ligt 
vredig en verscholen het complex gebouwen, 
dat door het Leger des Heils is ingericht 
tot een veilige haven voor meisjes en kin
deren, een plaats waar menig jong meisje, 
soms verstooten, miskcnd, gehavend, met de 
hulp van God en menschen een nieuw begin 
heeft gemaakt en '7anwaar zij zijn terugge
keerd in de maatschappij met nieuwen 
levensmoed, nieuw vertrouwen, met een 
cooger levensideaal, dan zij tot nog toe ken
den. 

EEN NJEUWE KANS. 

Het is in het ,,groote huis'', hierbij afge
beekl, waar plaats is voor 40 meisjes, dat 
de jonge ongehuwde moeder een plaatsje 
vindt, om de komst van haar kleine af te 
wachten. Soms op aanvrage van de familie. 
soms door vereenigingen als ,,Pro Juventute'', 
een of ander W eeshuis e.d., een enkel mafil 
ook op e1gen verzoek, komen de tijddijke 
bewoonsters bij ons, meestal een 3 maanden 
voor de ge'ouu1<te vdil haw- kleine. Gewoon
lijk blijven ze clan een jaar of anderhalf jaar, 
leeren haar kleine verzorgen, huishoudelijk 
werk verrichten, keurig naaien en handwer
ken. Boven dit alles echter is het doel van 
onze officieren ook het karakter te vormen, 
haar de hoogere waarden van het leven te 
leeren en heen te wijzen door de bidstonden, 
bijeen.komsten en het persoonlijk voorbeeld 
naar Hem, .Jezus Christus, Die alleen haar 
!even voor de zonde kan behoeden. 

Zijn ze clan eenroaal zoover dat een be
trekking voor hen kan gezocht worden en 
ze ,.buitenmeisje" warden, dan gaan velen 
niet alleen met groote dankbaarheid voor 
wat voor hen gedaan werd, doch met nieuwe 
kracht in zich, die zij vroeger niet kenden. 

De kleine blijft dan in het kinderhuis, 
terwijl de jonge moeder met groote vreugde 
voor haar kind gaat werken. Geregeld ko
men zij dan op bezoek, wat de directrice 
tegelijkertijd de gelegenheid geeft geregeld 
contact te bewaren. 

Sommige ook trouwen vanuit het Huis of 
kort daarop met den vader van hun kleine 
en dubbel groot is dan natuurlijk de vreugde 
van de officieren, als ze zulk een gezinnetje 
gelukkig weten. 

Toch warden in dit Tehuis ook wel ande
ren dan ongehuwde moeders opgenomen. 
Vele zijn de gevaren, die het jonge meisje 
in een groote stad omringen en door tijdige 
onttrekking aan een verkeerde omgeving kan 
heel wat levensleed bespaard worden. Uit 
den aard der .zaak kunnen en mogen geen 
recente gevallen genoemd worden, doch over 
een ,,verouderd geval" willen wij iets ver
tellen, om een voorbeeld te geven. 

Het meisje was reeds tweemaal door haar 
eigen moeder verkocht aan een Chinees. Een 
ambtenaar van het -.S.B. kwam bij een of
ficier van het Leger des Heils ter plaatse, 
om haar op het geval opmerkzaam te ma.ken. 
Met medewerking van de politie slaagde men 
erin het meisje weg te halen, naar het huis 
in Batavia te brengen, waar zij met liefde 
en geduld verzorgd werd en de levenswon
C:.en zooveel mogelijk genazen. Toen ze na 
langen tijd het Huis verliet, was ze een antler 
meisje geworden, deed later een gelukkig 
huwelijk en nog steeds is men in het bezit 
van haar tegenwoordig ad.res. 

Het 
,,Groote 

Huis". 

HET TEHUIS VOOR WERKENDE 
MEISJES. 

Een geheel apart huis van het complex in 
het Elisabet.hpark is ingericht voor werkende 
meisjes. Daar is plaats voor tien personen. 

Zoo nu en dan komt het voor, dat een 
der z.g. buitenmeisjes plotseling zonder be
trekking komt (gelukkig gebeurt dit niet 
vaak !) dan is er altijd een plaatsje, waar ze 
zonder gevaar van in een verkeerde om
geving terecht te komen, veilig en rustig een 
nieuwe betrekking kan zoeken. Weer ande
ren moeten ziekte-verlof hebben· en komen 
cl.an ,,thuis", of wel er wordt voor enkele 
n.aohten betrouwbaar logies gezocht voor 

Kapiteine Veenvliet, de ,,pleeg
moedee' voor d~ klellitjes van 
het baby-hills, met enkele van 

ha:a:r be chermelingen. 

Beneden : F.en der kleintjes op 
Moedersdag. 
,,Zullen wij een krin
getje maken ?" 

haar meisje door een dame, die op doorreis 
is van de buitengewesten. Dit tehuis, dat 
verleden jaar werd geopend, heeft getoond 
in een dringende behoefte te voorzien. Ge
durende het eerste halfjaar van 1941 werden 
28 meisjes en vrouwen ingeschreven en 27 
uitgeschreven, terwijl het huis nu weer vol 
is. Dit waren vooral doortrekkenden ; ook 
een aantc>.l Duitsche vrouwen, die naar Japan 
gingen hield er enkele dagen verblijf. Moo1 
en nuttig wark wordt door bemiddeling van 
dit Huis gedaan. Een voorbeeld. 

Op een dag kwam een dame - geen geld, 
geen betrekking, ten einde raad. Haar werd 
aangeboden haar een kamer te geven en 
tegemoetkoming om in de gelegenheid te 
zijn, werk te zoeken. Perslot echter was de 
vrees voor den naam ,,Leger des Heils" 

oorzaak, dat ze toch de hulp van de hand 
wees! Na een week kwam ze echter terug 
en nam toen dankbaar de hulp van de di
rectrice aan. Reeds zeer spoedig vond zij 

een zeer goede betrekking en kan nu in het 
levensonderhoud van zichzelf en haar zoon 
voorzien, en aan haar verplichtingen t.o. het 
Tehuis voldoen. 

HET KINDERHUIS. 

Nu rest ons nog iets te vertellen van het 
Kinderhuis, waar een 50-tal kinderen kan 
geplaatst warden. Wanneer de peuters vijf 
jaar zijn gaan ze naar ons Kinderhuis te 
Bandoeng. Onwetend van de tragedie, die 
zich reeds in verband met hun jonge leven 
heeit voltrokken, !even ze hier onbezorgd en 
blij. Een groat ruim speelveld hebben ze en 
iedere bezoeker is zeker van een hartelijk 
welkom van het gansche kinderkoor. Na
tuurlijk staat allerlei speelgoed tot hun 
beschikking, veelal een geschenk van de 
moeders, die hun kleinen des Zonda.gs 
komen bezoeken, ook wel van goede vrien
den, die soms goed, afgedankt speelgoed 
van eigen kinderen zenden. (We houden ons 
aanbevolen ! ) 

Ja, die Zondag, dat is een feestdag voor 
de kinderschaar. Wat een vreugde als ,,hun" 
bezoek komt. Soms als ze jarig zijn en moe
der extra vrij krijgt, mogen ze ook weleens 
uit, doch overigens warden ze bemoederd en 
opgevoed door de officieren, die voor deze 
taak verantwoordelijk zijn. Het Kinderhuis 
is een bezoekje meer dan waard. De frissche 
slaapzaaltjes met omhekte bedjes; de kleine 
tafeltjes en stoeltjes, waar omheen de groote 
familie zich schaart voor het eten, de speel
kamer voor regenweer - alles is even ge
zellig en - vriend~n van BE>tavi;i - als U 

op bezoek komt, zullen ze graag uit voile 
borst een van hun kinderversjes voor u 
zingen. Goddank, dat deze kleinen een on
bezorgd levensbegin kunnen hebben in deze 
omgeving ! 

HET BABY-HUlS. 

Hiervoor is eveneens een geheel apart 
huis ingericht. Soros kan het er lustig toe
gaan, vooral tegen den tijd, dat de meisjes 
haar kleine komen voeden, doch anders 
liggen ze heerlijk buiten in hun kleine bedjes, 
of scharrelen rond in den •box en rusten niet 
voor men hun een beetje aandacht geeft. 
Kapiteine Veenvliet heeft de handen vol aan 
al dit kleine ,,grut' - doch ze is een goede 
pleegm~er voor de kleinen. 

Ja, Majoor Karrenbeld en haar 
helpsters, hebben werk in overvloed, 
doch kunnen met dank aan God terug
zien, dag aan dag, op den zegE!n des 
Heeren. Geen gemakkelijke taak is 
haar opgelegd, doch ,,wat gedaan wordt 
uit liefde voor Jezus - houdt zijn 
waarde en zal blijven bestaan". 

Indien sommige der lezers gelegen
heid mochten hebben het tehuis met 
een bezoek te vereeren, of gaarne con
tribuant willen warden - een tele
foontje WI. 556 zal u ongetwijfeld een 
hartelijk ,,gaarne" van de directrice 
doen hooren. U zult dan de meisjes 
allen aan den arbeid vinden, of' in het 
Huis Of aan de naaitafel en u met ons 
verheugen over wat in deze inrichting 
voor het heil der jonge vrouw en 
moeder gedaan wordt. 

STf 

HARTELIJKE G 

Met groote vreugde is in de 
daarbuiten, het bericht ontvang 
Kolonel en mevrouw Beekhuis, 
Commissioner ! 

Dit bewijs van waardeering vc 
en de erkenning daarvan door der 
zoowel voor Lt.-Commissioner en r 
krachten in Nederlandsch-Indie. Wi 
toe voor de toekomst. 

Mogen onder aanvoering van 
overwinningen over de machten -
den! 

G o d z e g e n e L t.-C o l 

Beekhuis! 

AAN ONZE Jo· 

GERED 0 ..... 

Dit is het heerlijke oude motto ' 
ons geliefd Leger, hetwelk het rnidde1 
duizenden te redden van een leven v· 
verderf. 

Dit is de taak, waartoe ook gij g 
en waaromtrent u eens rustig en ernsti 
moet komen. 

Er is een neiging, ook bij jonge n 
te leiden, dat wil zeggen : zich wel den 
te komen dan het van verre aanzien, 
te steken en uit te gaan om ,,de kreupE. 
tot het feest". Als in het verleden roe· 
en Ik zal u visschers van mensch -r'l 

Zeker het is moeilijk werk ; 
aan verbonden, maar is het niet 
maken en de vreugde te smaken, 1 

u de zaligheid hiervan ? Ze gaat all 
en verhoogt de vreugde van zelf 

Beste jonge makkers, meer dar: 
mannen en vrouwen, die zooals de 
verliezen" om het verlorene te zot 
wereld. 

Daarom - onderzoek uzelf nai 
zult, maar BESLIS. 0 ja, er zuller 
Het is als in de dagen van J ezus' om' 
lieleden en vrie:nden vaarwel te z 
en vond ze. Natuurlijk kunt u er oc 
komt u niet aan het woord : ,,Volg 

Het 1~-:imt mij voor, dat <lit oude: 
ten strijde. Wij behooren toch niet ona. 
van onzen Koning, Die ons ten stv · 
bevorderen, voor hen, die zich met 
andere idealen ? Komt, de bazuin 
ontplooid, bereken de kosten en beta 
u heeft -gered om te redden. 

GEVR, 

Jonge mannen en vrouwen van elker; 
om mee te helpen aan den opbouw ' 
rniddel van Evangelisatie-arbeid, jeu~ 
en socialen arbeid. 

1. 
2. 

J. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Vereischten: 
De wetenschap, wedergeboren te 
V ervuld zijn met lief de en ijver 
gaande wereld. 
Bereidheid om alle soorten van a 
of achter de schermen, en zich d: 
Een goede gezondheid. 
Leeftijd 18-25 jaar. 
Speciale vakopleidingen verdienen 
Als minimum wordt gevraagd, dL 
hebben doorloopen. 
Niet-Heilssoldaten kunnen ook in 
de leerstellingen en werkwijzen v< 
en Heilssoldaat te worden. 

Voor aanvragen of inlichtingen zich 1 

plaatse of: 

T 
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KWENSCHEN 

~s Heils-kring en ook door velen 
reneraal Carpenter onze !eiders, 
:vorderd tot den rang van Lt.-

arbeid door onze !eiders verricht 
·raal, is een groote bemoediging, 
w Beekhuis als voor onze strijd
n bun des Heeren rijksten zegen 

Kommandant nog vele grootsche 
rijk der duisternis behaald wor-

sioner en mevrouw 

HEILSSOLDATEN 

'tEDDEN. 

nzen Stichter en het devies van 
·eweest om duizenden en nogeens 
::mde, ellende, verdriet en eeuwig 

Jen zijt, jonge broeder en zuster, 
.~et nadenken en tot een beslissing 

-;chen, om een beschouwend leven 
)d bewust te zijn, doch niet verder 
laats van de handen uit de mouw 
, blinden en armen uit te noodigen 
:le Reiland der wereld : ,,V olg Mij 
ken." 

strijd, zelfverloochening, een kruis 
.oeite waard om dit alles door te 
1. te redden van het verderf ? Kent 
i van den tijd te boven en evenaart 
te zijn. 

is er behoefte aan flinke, dappere 
:eres zegt : ,,het eigen leven willen 
en te leiden tot den Reiland der 

Overweeg niet alleen, wat gij doen 
:waren en v..erontschuldigingen zijn. 
1eling op aarde. Toen waren er fami
m, men zocht verorutschuldigingen 
2noeg vinden, maar met dat al ont
., en ,,Gered om te redden". 

) klinkt als een bazuin, di 0 oproept 
e doen in liefdesijver voor de zaak 
_oept om het heil der wereld te 

! liefde van hun hart geven voor 
t u ! Het vaandel des Kruises is 
den prijs om Hem te volgen, Die 

l. GD 

mdaard 
Gods Koninkrijk op aarde, door 

·erk, ziekenverpleging, onderwijs, 

, door den Heiligen Geest. 
>r de redding van een verloren-

id te verrichten in het openbaar 
·oor te bekwamen. 

orkeur. 
igere School met goed ~volg te 

:unerking komen, mits bereid om 
et Leger des Heils te bestudeeren, 

·rvoegen bij de Heilsofficieren ter 

Kommandant A. C. Beekhuis, 
Kandidaten-Departement 

Javastraa.t 16, 
Bandoeng. 
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0 OGSTFEEST" heeft in N eder
t • landsch-Indie niet denzelfden 
klank als in Europa. Feitelijk ziet men 
in deze gewesten altijd een oogst op het 
veld. W anneer men een dagreis maakt 
door Java, kan het gebeuren, dat men 
de rijst in alle stadia aantreft, vanaf 
de lichtgroene kweekbedden in den 
Preanger op de mooie terrasvormige 
sawahs, tot het oogsten en de leege 
stoppelvelden toe. 

OOGSTFEEST - DANKFEEST. 

Toch wordt ook hier op verschil
lende plaatsen echt Oogstfeest gevierd 
en het Leger des Heils heeft een 
Zondag apart gesteld, hier zoowel als 
over de geheele wereld, als dankfeest 
aan God voor al Zijn stoffelijke en 
geestelijke zegeningen geschonken. De 
vruchten worden ingezameld en de op
brengst gebruikt voor de uitbreiding 
van het koninkrijk Gods. Niet altijd 
zijn deze vruchten oogstproducten, 
doch meestal wel de vruchten der 
dankbaarheid in anderen vorm gege
ven. 

Want het Oogstfeest is een DANK
FEEST. Dit was het van oudsher bij 
het volk van Israel reeds. Op dien 
dag werd er door niemand, door vrije 
noch slaaf, gewerkt en hij werd ge
vierd door 't brengen van voorge
schreven, bijzondere offeranden. Ieder 
gezin gaf den Heer twee brooden, ge
bakken met zuurdeeg, van meel, ge
malen van het pas-geoogste graan, als 
,,de eerstelingen den Heere." (Lev. 
23: 17) 

De boom der dankbaarheid behoort 
rijke vru;ht te dragen en vooral wij 
hier in Nederlandsch-Indie hebben 
daartoe in deze tijden zoo bijzondere 
aanleiding, zij het dan, dat wij gaarne 
de armoede en het tekort met hen, die 
zooveel te kort komen, zouden willen 
deelen, ware dit rechtstreeks mogelijk. 

Laten wij onze gedachten even be
palen bij den oogst van het Westen. 
De bladen meldden dezer weken : ,,In 
Rusland wordt intusschen een groo
tere oogst binnengehaald dan sedert 
jaren het geval was." Met hoeveel 

spanning heeft de landman, vooral in 
de Westelijke wereld, dit jaar den 
wasdom . van het graan gadegeslagen. 
Hoevele gebeden zullen er opgestegen 
zijn voor een goeden oogst, want mis
lukking zou honger beteekenen. Geen 
aanvoer van buitenaf, is alle verwach
ting van wat het land zelf zal opbrengen. 

,,Zaaitijd". 

Hoe naarstig zal elke halm worden 
verzameld, elke boom worden afge
zoch t. 

En we kunnen er ook zeker van zijn, 
dat er op menige boerderij innig, innig 
gedankt zal worden, als de graan
schuren gevuld zijn, zelfs al weet men, 
dat veel weer moet worden afgestaan. 
Oogsten ial ook ginds - zelfs ender 
den druk der tijden - toch een DAN
KEN zijn. 

En wij hier in Indie, die nog zulk 
e~n ingedrukte overvloeiende maat 
ontvangen, hebben wij reeds geleerd 
te danken, of nemen wij alles nog 
steeds ,,alsof het zoo hoort" ? Hebben 
wij leeren danken voor Gods gaven ? 
Leeren danken voor de prachtige volle 
rijstvelden, de immer vruchtdragende 
boomen, den vruchtbaren bodem ? 

,,Oogsttijd". 

T 0 E W I J D I N G. 

Zeg, wilt gij niet spre_ken voor Jezus ? 
Daar zijn duizenden stervend in nacht l 

0 gij, die iets weet van Zijn liefde, 
Rijs op toch en spreek van Zijn macht ! 

Hoeveel wilt gij lijden voor Jezus ? 
Die Zijn hartebloed niet heeft gespaard ? 
Is 't bittere lijden uws Heilands 
U 't zoeken van andren niet waard ? 

Hoeveel wilt gij geven voor Jezus ? 
Die Zijn hemelsche grootheid verliet ? 
Ga hee. geef den schat uwer liefde 
Den zondaar, die leeft in verdriet I 

Wat wilt gij toch dragen voor Jezus 7 

Die het spotten der zondaars verdroeg ? 
He! moedig het vaandel des kruises ! 
Er zijn schuchtere Christenen genoeg. 

Hoeveel ? - Alles, alles, mijn Heiland, 
Wat ik heb, wat 'k vermag in Uw kracht I 

Uit liefde tot U wil 'k graag lijden ; 

't Is U alles ten offer gebracht. 

Celestine Oliphant-Schoch. 

Danken voor zonneschijn en regen op 
tijd ons gezonden ? Leeren danken 
voor al die werkzame handen, die voor 
ons arbeiden om het voedsel op onzen 
disch te brengen ? 

,,V ergeet geene van Zijne welda
den", zegt ons Gods W oord. Ontelbaar 
vele zijn ze. Zeker, er is ook veel reden 

tot bidden, tot vragen, doch ,,laat al 
uwe begeerten in alles, door bidden en 
smeeken, met dankzegging bekend 
worden bij God." 

De mensch, die geleerd heeft te 
danken, is een gelukkig mensch, 
onzelfzuchtig, barmhartig, medelij
dend, want hoemeer wij de zegeningen 
tellen, hoe kleiner we onszelve gaan 
gevoelen. Danken leert opzien tot God, 
den Gever aller goede gaven en de 
mensch, die geleerd heeft omhoog te 
blikken, wordt ruim van hart en zal 
ook niet den naaste vergeten, die het 
minder heeft. 

Oogstfeest - DANKFEEST. Lezer, 
wilt gij met ons op 7 en ·s September 
dit mooie fee!3t vieren in uw eigen huis 
en daarbij den Heer het deel geven, dat 
Hem als Hen.• des OogstE:s toekomt ? 

DE NOOD DER WERELD. 
Oogstgedachten van de Legermoeder. 

Hij zeide clan tot hen : ,,De oogst 
is wel groot, maar de arbeiders 
zijn weinige ; bidt daarom den 
Heere des oogstes, dat Hij arbei
ders in Zijnen oogst uitstoote." 

Luk. 20 : 2. 

Het schijnt mij toe, dat niemand on
bevooroordeeld en onpartijdig het 
Nieuwe Testament kan bestudeeren, 
zonder tot de conclusie te komen, dat 
het een aan het geheel ten grondslag 
liggend principe is, dat Zijn licht en 
genade expansief zijn ; dat wil zeggen, 
dat God in geen geval Zijn licht, Zijn 
waarheid en Zijn genade aan een en
kele ziel geeft, zonder die ziel er voor 
verantwoordelijk te houden, dat licht 
en die genade aan anderen mede te 
deelen. W aarachtig Christendom is, 
in natuur en wezen, aanvallend. 

Dat beginsel is ons volkomen aange
toond en gei:llustreerd in de gelijkenis
sen van J ezi.ls Christus. Indien ge ze 
wilt bestudeeren, zult ge bemerken, 
dat Hij ons niets heeft gegeven uit
sluitend ten gebruike van onszelf maar 
Elat wij ieder talent, dat Hij ons heeft 
toevertrouwd, bezitten ten bate van 
anderen en voor de redding der 
menschheid. Zooals ik het versta, is 
dat, zeg ik, een grondbeginsel van het 
Nieuwe Testament. 

Hoe wondervol trad dat beginsel aan 
het licht in het leven der Apostelen en 
eerste Christenen ! Hoe volslagen on
verschillig scheen hun alles te zijn, ver
geleken bij dit eene - het was het al
lereerste, dat hun overal bij lag! Hoe 
rekende Paulus, op den drempel des 
!evens, alle andere overwegingen op 
om hiervoor te leven ; en hoe spreekt 
hij van andere Apostelen en helpers 
in het Evangelie, die tot in den dood 
getrouw waren geweest en hun leven 
neergelegd hadden om der wille van de 
wereld ; en we weten, hoe hij reisde, 
werkte, bad, weende en leed, en einde
lijk stierf, voor dit eene doel. 
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lLEllDEH§ OP 
DE TERRITORIAAL KOMMANDANT VOERT DE 

MALElSCHE TROEPEN TE BANDOENG AAN l 

BANDOENG I. 

Op W oensdag 23 Juli had in de Congres
zaal te Bandoeng onder leiding van den 
Terr'toriaal Kommandant de onthulling 
plaats van de bereikte resultaten der Z.V.
Aanvrage in de West-Java-Divisie. Achter 
een doek, waarop een groot v1·aagteeken, 
was het ,,geheim" verborgen. De bijeenkomst 
stond in het teeken van ,,Bloed en Vuur" 
en was opgewekt en echt ,,Leger des Heils". 
Nadat onze leider de ware beteekenis van 
deze jaarlijksche poging aan de hand van 
een stukje levensgeschiedenis van William 
Booth uiteengezet had, werd het doek weg
getrokken en kregen we allereerst voor 
elke plaats het doelwit te zien, waarop een 
vertegenwoordiger van genoemde inrichting 
of korps de taak kreeg ook het bedeksel 
van het einaresultaat af te nemen. Groote 
lipontaniteit werd aan den <lag gelegd bij 
elke verrassing. Groote dankbaarheid jegens 
God was zeker wel de grondtoon van elk 
getuigenis der officieren, dat daarna gege
ven werd, want overal werd meer bereikt, 
dan men durfde verwachten. Door den 
Financiee!-Secretaris, Majoor Ramaker, werd 
een beknopte toelichting over deze bij
zondere poging gegeven. Zoo is God een 
Belooner dergenen, die op Hem betrouwen ! 
Wij weten, dat ook van dit samenzijn eeuwig
heidslicht uitging, omdat Gods naam werd 
verheerlijkt en grootgemaakt. 

BANDOENG Il. 
,.Gaat op de uitgangen der wegen en zoo

velen als gij er zult vinden, roep ze tot de 
bruiloft." Letterlijk gesproken zijn de heils
soldaten er op Zondagmiddag 27 Juli op 
t:itgetrokken om in de openlucht de menschen 
tot ingaan in bet Koninkrijk Gods te bewe
gen. Met slaande trom en vliegend vaandel, 
r,ing de Legeroptocht door den dichtbewoon
cl.en Chineeschen kamp te Ba~doeng. Officie
ren, kadetten en soldaten vormden, marchee
rend in het helle middagzonli, -ht, een tafereel, 
C:at het hart van den heilssoldaat sneller doet 
kloppen. 

Gckomen zijnde aan den zuidelijken kant 
van Bandoeng, drong er een zeer groote 
menigte van menschen van allerlei landaard 
zich rondom den kring der heilssoldaten. 
Liederen wisselden elkaar af met getuige
nissen en vroolijk klonk de muziek der blaas
instrumenten. Gebruikmakend van een bij
belsche plaat wist Kolonel Beekhuis, die de 

leiding had van deze openluchtsamenkomst, 
zijn gehoor te boeien. Het was op de aange
zichten te lezen, dat met groot verlangen de 
geestelijke waarheden werden aangehoord. 
Majoor Palstra, officieren en makkers van 
Bandoeng II alsmede enkele muzikanten van 
het Jongenshuis verleenden hun medewer
king. 

JONGELIEDENDAG VOOR MALEISCH
SPREKENDEN TE BANDOENG. 

Met een kampvuur, waarbij een 500 toe
schouwers tegenwoordig waren, middenin den 
Chineeschen kamp achter de Klenteng, werd 
deze eerste J.L.-dag begor:nen. Een 35-tal 
makkers van Batavia II was als ,,gast" gear
riveerd en de gezelligheid, het gemeenschap
pelijk belang, het verlangen om te genieten, 
geestelijk zoowel als anderszins, verbond al
len te zamen. Brigadier Hiorth heette allen 
welkom, waarna een aardig programma 
werd afgewerkt. Oak kwam de Komman
dant een kijkje nemen en de jongelui to<:!
spreken, wat zeer gewaardeerd werd ! 

De geestelijke samenkomsten den volgen
den dag kenmerkten zich door een goe<le 
sfeer, echt ,,Leger des Heils". Er was on
afgebroken aandacht, bezielend gezang, vrij
heid van getuigen en bovenal een krachti
ge, duidelijke prediking door de !eiders van 
den dag. Adjudante Brouwer nam in de 
eerste en laatste bijeenkomst de algemeer:e 
leiding. De Komrn.andant had des morgens 
den hoofdschotel en gaf aan de hand van het 
leven van Hizkia prachtige doch zeer ern
stige lessen aan de jonge menschen door. 
Ook mevrouw Beeklmis wist hun hart met 
haar woord te bereiken. 

Verder was het Brigadier Hiorth, die aan 
het !even van David en Jesaja de nooden 
van de jongeren van dezen tijd spiegelde ; 
Majoor Ramaker die stil stond bij de roe
ping tot den arbeid voor Gcd; Adjudante 
Brouwer die duidelijk aantoonde, Wie God 
is en wil zijn voor ieder mensch. Allen 
waren machtige werktuigen in Gods hand 
tot opbouw en heiliging van onze jonge 
makkers. 

Zelf deden zij £link hun ·best met zang 
en muziek en toonden zich goed voorbereid 
te hebben. De jcngelui van Batavia II ver
dienen een pluimpje ! Het was alles geed, 
doch wel het allerbeste was, <lat velen zich 
den Heer wijdden en zonden beleder.. God 
zegene onze makkers ! 

OOGSTFEEST 

ZONDAG 7 en MAANDAG 8 SEPTEMBER A. S. 

Brengt den Heer uw gaven 

_. offert G o d e d a n k I 

·, 

VEREENIGD ONDER DE LEGERVLAG 
Kapiteine Ch. Kappers met Kapitein J. F. Nelwan en 
Luitenante M. Moendoeng met Kapitein C. S. Sumampouw 

door Brigadier E. Brandt te MANADO. 

Woensdag 6 Augustus is voor de heilssol
daten en vriengen van het Leger des Heils 
in Manado een heel bijzondere dag geworden, 
en we! door de huwelijks-inzegening van 
bovengenoemde makkers. Reeds vroeg kwa
men velen van Sonder en andere omliggen
de plaatsen naar Manado om te deelen in 
de vreugde. Na he*. burgerli5k huwelijk was 
er gelegenheid de bruidsparen te feliciteeren. 
De vele binnengekomen bloemstukken ga
ven alles een feestelijk aanzien. Dan gan
schen dag was het een echt familie-feest 
en spoedig brak het uur aan voor de huwe
lijks-inzegening onder de Legervlag. 

Tot den nok toe was de zaal gevuld. Door 
een boog van verlichte toortsen, welke ge
vormd werd door de Toortsdragers, traden 
de beide bruidsparen binnen, terwijl de 
muziek de huwelijksmarsch deed hooren en 
twee meisjes bloemen voor hen uit~trooid~n. 

Na opening en gebed volgde de plechtige 
inzegening. Het was een aangrijpend mo
ment, toen onze makkers hun beloften af
legden onder de geliefde Legervlag. Nadat 
hun door de aanwezigen de Zegenbede was 
toegezongen, sprak Brigadier Brandt hen 
toe naar aanleiding van het mooie woord : 
,,De engelen Gods zullen u bewaren en be
hoeden en u brengen tot de plaats, welke 
God u bereid heeft". 

Mevrouw Brandt sprak over de dubbele 
taak, welke de gehuwde vrouw in het Leger 
te vervullen heeft. Zij wenschte hun Gods 
besten zegen toe op hun verderen levensweg. 

Het was een groote vreugde voor Kapitein 
Nelwan, dat zijn ouders bij deze gebeurtenis 
tegenwoordig waren. Mevrouw Nelwan 
sprak haar kinderen toe en uitte de vreug
de, die in haar hart was over het feit, <lat 
haar zoon een goede strijdmakker had ge-

HE1f 
DE CHEF-SECRETARIS EN MEVR.OUW LEBBINK 

OP BEZOEK IN OOST~jAVA. 

Het bezoek van Lt.-Kolonel en mevrouw 
Lebbink aan Oost-Java is rijk aan zegen en 
bemoediging geweest, de geest om te zegenen 
en tot hulp te zijn, bezielde de Kolonels 
in de vele bijeenkomsten, die voor deze tour
nee op het programma stonden. 

Begonnen werd in BLITAR. De Legerzaal 
was geheel gevuld met een aandachtige 
schare. Het woord van den Chef-Secretaris 
zoowel als mevrouw Lebbink bracht rijken 
zegen. Velen knielden aan het eind der bij
eenkomst neer, om God te zoeken. Den vol
genden dag werd een samenkomst geleid voor 
de bewoonsters van het Beschermingskamp, 
gevolgd door een bijeenkomst met de daar 
verblijvende kinderen. Het was een lust de 
laatsten de Legerkoren te hooren zingen ! 
Oak aan deze plaats werd met zegen Gods 
Woord verkondigd. 

Denzelfden dag ging het door naar TOE
REN, waar des avonds een bijeenkomst ge
houden werd. Het was een treffend en ont
r<'erend oogenblik, toen mevrouw Lebbink 
in <lit samenzijn een kleine opdroeg aan God 
en het Leger. Na krachtige prediking van 
den Koloo.el, waarbij Majoor Steen als talk 
goede diensten deed, gaven velen aan de 
uitnoodiging gehoor en kwamen om het Heil 
des Heeren te zoeken. Voor velen hunner 
was reeds lang gebeden. 

Steeds verder ging het den Oosthoek in ; 
den volgende <lag naar KASIJAN, waar de 
inrichting gelnspecteerd werd en op Zondag
morgen een samenkomst gehouden werd met 
de patienten. De avond vond de Kolonels, 
vergezeld van den Districts-officier en me
vrouw Gladpootjes in het jongste korps 
DJEMBER. Adju<lante Smid heeft <le zaken 
daar reeds goed in handen. Zij heette de 
Kolonels hartelijk welkom en sprak de hoop 
uit, dat hun bezoek rijken zegen zou brengen. 
Deze hoop is verwezenlijkt. Een recht har
telijke en vrije geest heerschte in de samen-
1.omst. Genoten werd van het getuigenis van 
mevrouw Lebbink, die o.m. sprak over Gods 
leiding in het !even van haar en haar zuster, 
mevr. Gladpootjes. Gods bewarende kracht 
en genade kwamen hierbij duidelijk naar 
voren. Met Majoor Reed als tolk wist de 
Kolonel op gloedvolle wijze de boodschap 
re brengen en ook hier smaakten wij de 
groote vreugde zielen te zien komen tot den 
Heer. 

Van Djember ging het verder naar BA
NJOEWANGI. Tot in de uiterste hoeken was 

kregen en zij een lieve dochter, die zij met 
groote vreugde in den familiekring hadden 
opgenomen. Daarna kreeg Majoor Nelwan 
het woord. Hij gevoelde zich een echt ge
lukkige vader en noemde het een groot voor
recht te zien, dat zijn zoon in zijn voet
stappen volgde en zich geheel den dienst des 
Heeren gewijd had. Hij vertrouwde zijn 
kinderen toe aan de handen van Zijn hemel
schen Vader, die hen veilig zou leiden en 
helpen op den levensweg. 

De Sergeant-majoor van Manado I sprak 
gelukwenschen uit namens de officieren en 
soldaten van de Minahassa, waarna de B.O. 
van het korps vele telegrammen en geluk
wenschen voorlas. 

Met spanning werd' het oogenblik ver
wacht, dat de jonggehuwden zelf aan het 
woord zouden komen. Mevrouw Kapiteine 
Nelwan was de eerste. Groote dankbaar
heid jegens God voor al Zijn liefde in haar 
leven ondervonden, sprak uit haar getuige
nis. Deze dag zou voor haar een blijde 
herinnering blijven en zij dankte allen voor 
de hartelijkheid bij haar huwelijk onder
vonden. 

Kapitein Nelwan zelf sprak over ,,ver
hoorde gebeden" en haalde woorden uit de 
Schrift aan : ,,Er was geen dag aan dezen 
gelijk, <lat de Heere de stem eens mans al
zoo verhoorde." Hij gaf den wensch te ken
nen steeds den Heer te volgen, waar Hij 
hen ook zou leiden. 

Hierop kreeg mevrouw Kapiteine Sumam
pouw het woord. Zij was zichtbaar ontroerd, 
toen zij getuigde van de blijdschap en vrede, 
die Gods dienst haar geschonken had. Vol 
vertrouwen, wetende dat God steeds Dezelfde 

de zaal gevuld met belangstellenden. Sol
caten en Jong-Soldaten werden ingezegend. 
Mevrouw Lebbink behandelde hier Gods 
W oord. In de uitnoodiging door Adjudant 
Gladpootjes geleid, zochten wederom enkele 
zielen den Heer. 

Na een reis van zes uur arriveerden de 
Kolonels juist nog tijdig genoeg in MALANG 
om in kc-rps· II de bijeenkomst te beginnen. 
Het tokkel-muziekkorps met de groote string
bas zorgde voor begeleiding der liederen 
en ...... voor leven. Het was een echte Le-
gersamenkomst. Er werd getuigd en gezongen 
en ieder toonde zijn vreugde, om dit bezoek. 
Met kracht wer·d ook hier het Evangelie ge
predikt en velen wijdden zich bij vernieuwing 
aan den Heer. 

Na Malang kwam SOERABAIA aan de 
·beurt. In korps I was een mooie schare op
gekomen. Majoor Kyle en de K.S.M. kregen 
na de begroeting allereerst een kans om te 
spreken, daarna was het mevr. Lebbink die 
zich van hart tot hart richtte tot haar toe
hoorders en de juiste snaar wist te treffen. 
Overtuiging was merkbaar onder de evan
gelie-prediking van den Chef-Secretaris en 
wij gelooven, <lat de vruchten gevonden zul-
1-en worden in de eeuwigheid. 

Op den laatsten dag van de tournee werd 
des namiddags een samenkomst gehouden in 
Semaroeng, de melaatschen-kolonie. Met welk 
een overtuiging zongen en spraken deze men_ 
schen over de liefde Gods ! De toespraken 
van de Kolonels waren zeer bemoedigend en 
brachten zegen en troost tot de patienten. 

De laatste samenkomst werd gehouden in 
Soerabaja II, waar ook de makkers van korps 
III en IV aanwezig waren. Reeds bij aan
vang, toen de D.O. de bijeenkomst opende, 
werd Gods Geest ervaren. Keurig zongen de 
makkers van korps III, terwijl de soldaten 
van IV een Javaansch lied zongen. De ge
tuigenissen van de J. L.-sergt-majoor, Pen
ningmeester en mevrouw Gladpootjes werk
ten alien mede om een sfeer van verlangen 
r.aar Heiligmaking te scheppen. Oak de woor
den van de Kolonels zelf, maakten diepen 
indruk en velen gaven aan de uitnoodiging 
om tot Jezus te komen, gehoor. 

Met zeer veel dank aan God zien wij terug 
op dit bezoek van de Kolonels aan Oost-Java, 
dankbaar voor al de genoten zegeningen. Wij 
zijn vast besloten voort te gaan tot overwin
ning, 

Br. D. 

is, wilde zij de toekomst tegemoet gaan. 
Tenslotte kwam de tweede bruidegom, 

Kapitein Sumampouw, aan de l:eurt. Naast 
God dankte hij de Brigadiers Brandt, die 
als een vader en moeder voor hem geweest 
waren. Hij zeide besloten te zijn met meer 
ijver dan ooit te voren te willen werken in 
den wijngaard des Heeren, de hoop uit
sprekend, dat door hun vereenigd !even vele 
zielen voor den Heer zouden gewonnen 
word en. 

Hierna werd deze bijzondere samenkomst 
door mevrouw Brigadier Brandt met dank
gebed besloten. God zegene de Kapiteins en 
gebruike hen tot nuttigen arbeid in Zijn 
dienst ! 

M. H. S. 

SOEKABOEMI. 
Op 3 Augustus bezocht de D.O. van West

Java, Brigadier Hiorth, ans korps. Zoowel 
in de Heiligings- als Verlossingssamenkomst 
werd Gods woord met kracht gebracht en 
in de uitnoodiging kwamen 4 personen, waar
van. twee voor het eerst, tot den Vriend der 
zondaren. 

Een week daarna hadden wij Adjudant 
Young, den secretaris van den Kommandant, 
met ons. Groote zegen kwam tot ons hart. 
In d€ heiligingsbijeenkomst kwamen vier 
makkers, om naar reinheid des harten te 
zoeken. Des avonds was de zaal goed gevuld, 
een zangkoor gaf medewerking, terwijl een 
koor door den Adjudant geleerd vlug werd 
meegezongen. Ook dien avond kwamen vier 
zielen tot Jezus. Geprezen zij den naam des 
Heeren. 

M.A.L.-W. 
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BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID. 

Majoor Helene Lauter, op 17-1-15 in Enge
land in opleiding gekomen, vanuit Regent 
Hall, London, te Djokjakarta op 12 Augustus 
1941. 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

GEHUWD: 

Kapitein J. F. Nelwan, op 15 April 1936 
vanuit KapiroE in opleiding gekomen, 

met 
Kapiteine Ch. Kappers, op 24 September 

1930 vanuit Soerabaja I in opleiding gekomen, 
te Menado, op 6 Augustus 1941. 

Kapitein C. A. Sumampouw, op 15 April 
1936 vanuit Menado I in opleiding gekomen, 

met 

Luitenante M. Moendoeng, op 3 November 
1938 vanuit Sonder in opleiding gekomen, 

te Menado, op 6 Augustus 1941. 

BEVORDERINGEN. 

Tot Adjudant: Kapitein J. Dreverman 
Kapitein M. Ossendrijver 
Kapitein J. Th. Wattimena* 
Kapitein G. Zoethout 

Tot Kapitein : Luitenant I. Hendrik 
Luitenant J. Wouthuyzen 

Tot Luitenant: Kdt.-Luitenant J. C. Adam 
Kdt.-Luitenant D. Ampoengi 
Kdt.-Luitenant B. Lasut 
Kdt.-Luit. M. E. Maulany 
Kdt.-Luit. E. Mirah 
Kdt.-Luit. J. Ngahoe 
Kdt.-Luit. C.H. Polhaupess\y 
Kdt.-Luitenant K. Sitoroes 
Kdt.-Luit. Tan Kiet Lioe Nio 
Kdt.-Luit. T. Tresnosoedarmo 
Kdt.-Luit. A. P. Watupongoh 
Kdt.-Luit. E. Wuwimg-Supit 

AANSTELLINGEN. 

Majoor G. L. Friddle naar Oengaran. (tijd). 
Adjudant C. Tarima naar Bora. 
Mevr. Kapitein l'rI. C. E. van Erven naar 

Medan I. 
Kapitein A. Hoetabarat* naar Soerabaia IV. 
Kapitein A. Hoetadjoeloe* naar Pematang 

Siantar. 
Kapitein D. Losoh naar Paloe. 
Kapitein A. Palenewen naar Sonder. 
Kapitein A. Screta naar Bandoeng K. H. 
Luitenant T. Bindoek naar Toro. 
Luitenant M. E. Maulany naar Medan I. 
Luitenant A. Neyland naar Menado I. 
Luitenant J. Ngahoe naar Poerworedjo. 
Luitenant P. Pakoe naar Peana. 
Luitenant M. Firing naar Tompasso. 
Luitenant Rakem naar Djember. 
Kdt.-Luitenant J. Idris naar Batavia II. 
Kdt.-Luitenant C. Poluan naar Pinaras 
Kdt.-Luitenant Racnoemi naar Koendoer. 
Kdt.-Luitenant R. Raoei naar Bora. 
Kdt.-Luitenant P. M. Simangoensoeng naar 

Kakas. 
A. C. BEEKHUIS, 

Territoriaal Kommandant. 

Bandoeng, 19 Augustus 1941. 

BATAVIA I. 

Ons korps had een zeer goeden Zondag 
op 10 Augustus, toen Brigadier en mevr. 
Hiortb ons bezocbten. Reeds in de Compag
nie-samenkomst werd groote belangstelling 
getoond. De zaal was aardig gevuld voor de 
Heiligingssamenkomst en in onze verwachting 
voor geestelijken zegen werden wij niet te
leurgesteld. Het woord Gods werd als het 
ware ingedronken en de lessen, welke de 
Brigadier naar voren bracht, lieten niet na 
diepen indruk te maken. Mevrouw Hiortb 
zong ons een mooi lied en getuigde van Gods 
liefde. Ook de korps-zai:i.gbrigade deed zich 
hooren. 

Een aandachtige schare werd bereikt op 
het Waterlooplein. Ook de avondsamenkomst 
was goed. De wapenen des Lichts werden 
met die der duisternis gemeten. Het lied 
,,Bijna bewogen" bracht ontroering in de 
harten. Een zuster deed de goede keuze. 
Het was een goede dag vol zegen. 

Edebw. 

S T R IJ D K R E E T 

De Konunauda11t. Met groote vreugde is 
over de geheele linie het bericht van de 
bevordering van onze !eiders tot den rang 
van Lt-Commissioner, ontvangen. Van alle 
kanten kwamen de gelukwenschen. Moge 
Gods zegen bij voortduring op Kommandant 
en mevrouw Beekhuis rusten ! Jammer, dat 
hun zoon in Nederland niet in deze vreugde 
kan deelen, doch op Gods tijd zal dit zeker 
geschieden. 

Door de afwezigheid van den Chef-Secre
taris van het Hoofdkwartier, was de Kom
mandant aan Bandoeng gebonden, doch heeft 
verscbillende bijeenkomsten geleid in de 
Bandoengsche korpsen, waarvoor wij gaarne 
naar de rapporten verwijzen. 

De Chef-Secrctaris en mevr. Lebbink ge
nieten van een welverdiend verlof. Als deze 
Strijdkreet in handen der lezers komt, hopen 
zij weer . druk aan den arbeid te zijn. Dade
lijk na afloop van het verlof reizen zij door 
naar Soerabaja voor den J L.-dag. 

Lt.-Kolonel en mevrouw Lord, die in be
vel zijn van den Legerarbeid in de ,,Malay 
States" brachten op doorreis naar Nieuw
Zeeland een bezoek aan Bandoeng, waar zij 
verschillende inrichtingen bezichtigden. Ook 
in Batavia en Soerabaja zagen zij iets van het 
Legerwerk in Ned.-Indie; eveneens bezoch
ten zij het Rusthuis in Garoet. De Kolonel 
heeft onlangs een zeer zware operatie door
gemaakt en moest op advies van den ge
neesheer met verlof, teneinde nieuwe k.rach
ten op te doen voor den arbeid. Zijn Hoofd
kwartier is in Singapore, waar veel wordt 
gedaan voor de militairen in deze dagen. 
God zegene de Kolonels op hun reis en geve 
<lat de Kolonel spoedig weer gezond en wel 
naar zijn post zal kunnen terugkeeren ! 

Bevorderd tot Hooger dienst. In de afge
loopen maand werd onze makker Majoor 
H. Lauter, vanuit het Petronella-ziekenhuis 
te Djokja, Bevorderd tot Heerlijkheid. De 
Majoor moest een zware operatie ondergaan 
en enkele dagen daarna nam God haar Thuis. 
Zij had echter tevoren alle aardsche zaken 

DE BIJBEL 
ook in onze dagen een kracht Gods. 

Vele van de ,,chaplains", belast met de 
geestelijke zorg voor de militaire troepen in 
de oorlogvoerende landen, spraken namens 
hun ,,mannen" de erkentelijkheid uit voor 
de Nieuw-Testamenten, welke door het 
Britsche Bijbelgenootscbap worden ver
strekt. Een hunner schrijft: ,,Wij hebben 
een boodschap gereedgemaakt, die in alle 
onder onze zorg ressorteerende barakken is 
opgehangen en die o.m. de volgende woor
den bevat : ,,Leest Gods ,,Staande Order" 
en stelt u op de hoogte van Zijn ,,Dagorder". 
God spreekt tot een ieder, die bereid is 
te luisteren en te geboorzamen". 

* * ;;: 
Voor de Hollandsche kerk te Londen wer

den destijds 400 Nieuw-Testamenten en 150 
bijbels beschikbaar gesteld. Helaas, gingen 
vele dezer wed.er verloren, toen de kerk 
door de bombardementen verwoest werd. 
Vele bijbels werden ook verstrekt aan den 
Chaplain der N ederlandsche zeelieden. 

* :;: * 
In Amerika worden in verband met de 

bewapening 555 ,,Regimental Chapels" ge
bouwd. Deze eenvoudige Godshuizen uit 
hout opgetrokken en geheel in overeenstem
ming met de omgeving van het kamp, waar 
het regiment gelegerd is, zullen een lengte 
hebben van ruim 95 feet, en een breedte 
van 37 feet. Het interieur zal zoo ingericht 
worden, dat er Godsdienstoefeningen voor 
alle gezindten in gehouden kunnen worden, 
met een verplaatsbaar altaar, platform en 
lessenaar. In elk dezer kapellen zal een elec
trisch orgel zijn, boven op de gaanderij, waar 
tevens plaats is voor 57 personen, terwijl 
in het ,,schip" zitplaatsen zijn voor 300 per
sonen. Er zijn twee consistorie-kamers ter
zijde van het altaar. 

* * * 
Met het oog op de bombardementen en 

de gevolgen daarvan, is men in Amerika 
reeds een jaar geleden begonnen Nieuw-

geregeld en haar ziel bereid voor den wil 
Gods - zij was geheel bereid heen te gaan. 
Voor haar laatste woorden en getuigenis 
verwijzen wij gaarne naar pagina 2. God 
zegene haar Javaansche makkers in Poer
wonegoro en Sapoeran, die haar zeer zullen 
missen ! De Heere trooste ook haar zuster 
in Amerika ! 

Gezinsbond-Cong.res-Semarang. Terwijl de
ze aanteekeningen geschreven worden, maakt 
de Kommandant zich gereed voor genoemd 
Congres. Mevrouw Brigadier Loois heeft 
alle regelingen in handen en bet programma 
belooft veel goeds. In een volgend nummer 
bijzonderheden. 

Gelukwenschen. Op 29 September a.s. hoopt 
Majoor M. Lehmann, die in bevel is van 
korps Soerabaja II, de Orde voor 25-jarigen 
Trouwen Dienst te ontvangen. Moge de Heer 
haar een rijk gezegenden, onvergetelijken 
dag schenken ! Met veel zegen mocht de 
Majoor arbeiden onder de Chineezen, zoo
wel in verschillende korpsen als laatstelijk 
in het Chin. kinderhuis te Medan. 

Brigadier en mevrouw Hiorth hopen op 
15 September den dag te herdenken, dat zij 
30 jaar geleden hun eerste aanstelling als 
Heilsofficier ontvingen. Onze hartelijke ge
lukwenschen ! 

Een prestatie. In verband met het groote 
gevaar voor typhus, dat momenteel in Soera
baja heerscht, werden duizenden menschen 
gevaccineerd. Ook ons ,,William Booth
ziekenhuis" had een groot aandeel in deze 
taak. Niet minder dan 10.000 vaccinaties 
werden verricht. Dit beteekende veel extra 
werk voor de doktoren en verpleegsters, 
doch ze sloegen er zich prachtig doorheen ! 

Uit den familiekring. Majoor en mevrouw 
Nelw.an, die met buitengewoon verlof in 
Menado waren, om het huwelijk van hun 
zoon mede te maken, hopen half. September 
weer terug te zijn in Palimanan en hun 
arbeid te hervatten. De Adjudants Juuti
lainen, die .hen gedurende deze weken heb-

Hoo de ,,Regimental Chapels" worden. 

Testamenten ter verspreiding onder de mili
tairen te laten drukken. Deze geste ging uit 
van het Britsche Bijbelgenootschap. Een 
kwart millioen was reeds klaar in 1940. Een 
tweede 250.000 is juist ter perse. In deze 
laatste oplage is voorin een aanbeveling ge
drukt van president Roosevelt, waarin hij 
er bij de rnilitairen op aandringt den bijbel 
te lezen. 

Vele jaren lang is het de gewoonte ge
weest van het Britsche Bijbelgenootschap 
den koning van Engeland te vragen een copie 
van het jaarlijksch rapport over de werk
zaamheden van dit Genootschap te willen 
aanvaarden. Bij zijn bericht van ontvangst 
van bet rapport over het afgeloopen jaar, 
liet koning George de boodschap doorgeven, 
dat hij in de toekomst met het oog op het 
moeilijke verkrijgen van het materiaal, gaar
ne een heel gewoon uitgevoerde copie zou 
ontvangen, inplaats van de luxe-uitvoering, 
die Zijne Majesteit gewoonlijk ontving. Zeker 
een karakteristiek bewijs van des Konings 
bezorgdheid en nadenkendheid. 

Door het Handels-departement van het 
Leger des Heils werden gedurende de laatste 
rnaanden ruim 2000 Evangelien geplaatst, 
waarvan alleen in de Minahassa reeds 1000. 
Vooral de vraag naar de Indische uitgave van 
het Nieuwe Testament en de Eenheidsver
taling in het Maleisch, is steeds stijgende. 
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hen vervangen, zullen, al vorens een nieuwe 
aanstelling te aanvaarden, eerst een tournee 
door Midden-Java maken. ~ker zullen zij 
heel wat belangstelling wekken in de plaat
sen1 die zij hopen te -Oezoeken, door hun 
ervaringen in de Toradja-landen opgedaan. 

Mevrnuw Kapiteiue Sterk heeft na de ge
boorte van haar kleine tot onze spijt te 
kampen gehad met koortsen en moest in het 
ziekenhuis blijven voor verdere verzorging. 
Nadere berichten konden ·wij nog niet ont
vangen. 

Kdt.-Luitenante Kotambunan van Pema
tang Siantar zal voor langeren tijd in het 
Sanatorium te Kahen Djahe moeten ver
blijven voor een rustkuur. 

Mevrouw Adjudant Voogt mocht het 
ziekenhuis verlaten en kon in haar gezin 
terugkeeren. De kleine Chrisje is ook op 
den weg der beterschap ! 

Bericht werd ontvangen, dat de broer 
van mevrouw Majoor Nyheim in Noorwegen 
is heengegaan, terwijl Kapiteine Leimena 
bericht ontving van den dood van haar 
moeder. 

Moge de Heer al de genoemde makkers 
dicht nabij Zijn ! Laat ons hen in onze ge
beden gedenken ! 

Rijdende cantines. Binnen afzienbaren tijd 
zal op initiatief van het Leger des Heils ook 
hier in Ned-Indie de rijdende cantine in ge
bruik worden genomen door het leger, ter
wijl onze Organisatie de verzorging hiervan 
zal worden opgedragen. Nadere en uitge
breide bijzonderheden hopen wij in een vol
gend nummer te kunnen geven. 

WIE HELPT ? Een 80 officieren zullen 
deelnemen aan het Congres te Batavia. 
Vrienden, die een of meerdere officieren 
zouden kunnen logeeren, zouden ons groote
lijks hiermede helpen. Gelieve even op te 
bellen : Het Meisjeshuis WI. 556 of het Mil.
tehuis WI. 615. 

KO MENDE GEBEURTENISSEN :._I 
De Kommandant. 

3 September Bandoeng, officierssamen
komst; 6-16 - Padang; 18 - Bandoeng, 
Geestelijke Dag, Kweekscbool; 21 - Ban
doeng, J.L.-Dag; 25-29 - Batavia, Congres. 

De Chef-Secretaris. 
7-8 September Bandoeng I ; 20-21 Semarang, 
J L. -Dag ; 25-29 Batavia, Congres. 
Brigadier Brandt. 

6 September - Batoe ; 7 - Kaweroean ; 
J L.-dag ; 8 - Menado I en II ; 13 - Kakas ; 
14 - Remboken, J.L. - dag; 15 - Langoan; 
16 - Tondano ; 20 - Toempaan ; 21 -
Amoerang en Menado, J.L.-dag; 22 - Roe
moong. 

Brigadier Hiorth. 
11 September - Bandoeng I ; 14 - Ban

doeng II ; 20-21 - Bandoeng* ; 25-29 -
Batavia, Congres*. 

*met den T.C. 

Brigadier Loois. 

7 September - Ngawi v.m. Madioen n.m.; 
10 - Semarang I; 14 - Solo; 17 - Sapoe
ran ; 18 - Poerwonegoro ; 20-21 - Semarang, 
met den C.S. ; 26 - Krengseng. 

Adjudante Brouwer. 
7 September - Semarang I v.m. Pekalongan 

n.m. ; 8 - Tegal ; 13-14 - Batavia I en II ; 
21 - Bandoeng, met den T.C. 

Adjudant Gladpootjes. 
2 September - Toeren ; 3 - Soerabaja IV ; 

7-8 - Malang I; 9 - Malang II; 13 - Toem
pang ; 14 - Soerabaja III v.m. Soerabaja V 
n.m. ; 16 - Soerabaja II ; 18 - Malang II ; 
21 - Soerabaja I; 23 - Blitar. 

RAD 10-UITZENDINGEN 

N. I. R. 0. M. 
15 September 11.40 -12.00 uur 

/vlorgenwijding : Adj. M. /vi. Brouwer 

RADIO-VEREEHIGIHG ,,MIDDEN-JAVA" 
(SEMARANG) 

Avondwijding: 19.30 - 20.00 uur 
18 September: Brigadier H. Loois. 

PMY-ARCHIPELZENDER 
op een go/f/engte van 58.31 meter 

ZONDAC- 21 September 
17.30 - 18.45 uur 

Uitzending van een Leger des Heils-

I samenkomst onder leiding van 
Lt.-Commissioner A. C. Beekhuis. 



8 S T R IJ D K R E E T SEPTEMBER 1941. 

VAN HET JEUGDFRONT. 
Nu de schol n weer begonnen zijn, zet de jeugd in de Korpsen ook weer het beste 

beentje vuor en zien wij gedurende de komende maanden voortgang en uitbreiding tege
moet. Plannen worden beraamd, en werkprogramma's zijn reeds opgevat om uit te werken. 

45 nieuwe Korpskadetten hebben een aanvang gemaakt met den nieuwen Cursus, 
en nog meerdere wachten met ongeduld tot zij den l~ftijd hebben bereikt om ook aan 
het werk te mogen gaan. Intusschen volgen zij met hun kameraden de klassen, als een 
voorbereiding. Wij hebben nu in N.O.I. totaal 296 K.K.'s. 

Vele P.V.'s zijn overgeplaatst, sommigen kwamen weer terecht in een anderen Troep, 
Horde of Kring, en sluiten zich aan bij hun nieuwe makkers. 

Uit de Minahassa ontvingen wij bericht van de installatie van twee Toortsdragers
groepen, n.l. No. 16 en 17, resp. te Kaweroean en Kakas. Andere groepen op Java zijn 
in voorbereiding. 

De J.L.-Dagen zijn begonnen, en andere volgen. Voor honderden van onze jonge 
~enschen zijn dit dagen om nimmer te vergeten, door de groote geestelijke zegeningen 
en bekrachtiging die zij daar ontvingen. 

Bij mijn bezoek aan Solo hadden wij voor het eerst een echt kampvuur met de beide 
troepen. Het was een gezellig uur en de bijdragen der P.V.'s waren heel aardig. Op de 
Witte Kruis Kolonie had ik het voorrecht om op verzoek van Moe van Emmerik een 
kindersamenkomst te leiden. Het was een echt genoegen om voor al die peuters - een 
woelige schare - te mogen vertellen. Wat kunnen ze zingen. Ook de welpen kregen 
een beurt, en we hebben fijn gespeeld. 

Hoppie Kuneken had een parade bjj schijnwerperlicht in den tuin van het Ooglij
lijders-hospitaal te Semarang. We hebben het erg leuk gehad. De Welpen mochten een 
spelletje met hun oudere zusjes meespelen, en <lat vonden ze dol. 

Raksja Andreas van Bandoeng I was absoluut verrast, toen den eersten keer na de 
vacantie 25 welpen kwamen opdagen. Ze kon haar oogen niet gelooven ! Gelukkig komt 
Mevrouw Meijers, een oude bekende in de padvinderswereld, als nieuwe Akela om te 
helpen, en zal ze ook nog wel anderen bereid vinden om haar bij dit heerlijke spel bij 
te staan. 

Voorwaarts allen, met nieuwen moed, en vertrouwen in God, Die den arbeid moge 
zegenen tot eer van Zijn Naam. 

M. M. Brouwer. Adj. 

Geslaagd voor Korpskadetten-Toelatings-examen : -
Johanna Nelwan, Palimanan, en Jonathan Napitoepoeloe, Medan. 

EEN WELOPGEVOED MEISJE. 
Indien een meisje een goede opvoe

ding heeft, zal het onnoodig voor haar 
zijn dit aan de wereld te verkondigen. 
W elopgevoedheid is voor haar even 
natuurlijk en noodzakelijk a1s de adem
haling. 

Ze spreekt nooit kwaad en luistert 
ook niet naar kwaadspreken. Zij heeft 
een hekel aan babbelarij. Het zal voor 
haar heel zelden noodig zijn excuus te 
vragen daar ze altijd zorg draagt de 
gevoelens van anderen niet te kwet
sen en nooit spreekt over de persoon
lijke aangelegenheden van anderen. 

Een welopgevoed meisje tracht nooit 
de aandacht te trekken en treedt nim
mer op den voorgrond. Zij is vriende
lijk en gastvrij, geeft met vreugde van 
wat zij bezit en tracht zich nooit groo
ter voor te doen dan ze is. Ze is een
voudig, flink en eerlijk, vol medege
voel voor hen, die in moeilijkheden 
verkeeren, en toont zich bereid om te 
alien tijde te dienen, rijken zoowel als 
armen, vrienden zoowel a1s vreemde
lingen. 

Hebt ge wel eens zoo'n meisje ont
moet ? Kijk maar eens goed om u heen. 
Maar zorg in de eerste plaats, dat men 
van u kan zeggen : ,,Zij is welopge
voed !" 

EEN K.K.-UITSTAPJE. BANDOENG I. 

Op zekeren dag vertelde onze leidster 
(Adjudante van Lith) ons, dat wij op een 
Woensdag naar de Sterrenwacht zouden gaan. 
Vol verlangen wachtten wij op dien dag. Om 
6.30 uur moesten wij toen op het Hoofd
kwartier aanwezig zijn en niet lang daarna 
kwamen twee taxi's. We stapten in en weg 
waren we. De tocht er heen was lang en leuk, 

HET DEUKJE. 

(Een sage) . 

Elk kind, dat op aarde zijn intrede doet, 
Krijgt 'n Engel dan mee tot geleide ; 

Al is die onzichtbaar, zijn plicht kent hij goed, 
Hij was 't, die ook u hier verbeidde. 

Als welkomsgroet geeft hij het kleintje een kus 
Op 't voorhoofd, de oogjes en handen, 

Op schattige voetjes, en bidt dan meteen, 
Dat 't eens in den Hemel belande I 

En kust hij het rozige mondje dan teer, 
(Geen moedertje zelfs doet dat zachter I) 

Dan legt hij zijn vinger er even op neer 
En laat zoo een deukje daar achter. 

Vlak onder het neusje, juist boven den mond, 
W ordt 't deukje voor 't I even gelaten ; 

Als de Engel het geeft, z
0

egt hij zachtkens 
daarbij; 

,,Houd 't mondje toe - niet te veel praten I" 

Celestine Oliphant-Schoch. 

want het ging steeds hooger. Toen kwamen 
we bij een klein huis, waar we werden aange
houden, want we moesten onze kaart laten 
zien. Toen ging de poort open en waj weer 
verder. Eindelijk kwamen we op de plaats 
van •bestemming. Het eerst wat wij zagen, 
waren al de lichtjes van Band<>eng. 0, wat 
was dat een mooi uitzicht ! Er waren erg veel 
menschen. We gingen in een gebouw waar 
een groot toestel stond met wat wij noemden 
een groote ,,pijp". Een iheer, die de bezoekers 
rondleidde vertelde heel vlug, want er was 
veel te zeggen, wat alles beteekende. Ook 
nog enkele andere gebouwen mochten we 
bezoeken. Nadat we alles gezien hadden ging 
het weer huiswaarts. Wat hadden we een 
goeden avond gehad ! 

E. Tarima. 

JONGELIEDENDAGEN 1941. 

Geleid door den T erritoriaal Kommandant : 

BANDOENG 21 September, voor Hollandsch sprekenden van 
West-Java. 

MALA.NG 19 October, voor Hollandsch sprekenden van 
Oest-Java. 

Geleid door den Chef-Secretaris. 

· SEMARANG 21 September, voor Midden~Java. 

MIN AHA SSA, onder leiding van Brigadier Brandt. 

KA WEROEAN 7 September 
REMBOKEN 11 
AMOERANG 21 

" 

MANADO I 
SON DER 

28 September 
5 October 

NIEUWS urr AMBON. 
De I.T.B.-ers hebben een geslaagde de

monstratie gegeven, weike zeer gewaardeerd 
v;erd door allen, die opgekomen waren, om 
er van te genieten. Na een welkomstgroet 
Yingen de standen aan, vormende de letter 
,,W", waarop het ,,Wilhelmus" werd gezon
gen. Daarna volgde een reeks van verschil
lende nummers, goed geordend, alles verliep 
vlot. De vaardigheid der I.T.B.-ers kwam 
zeer voordeelig ui t, dien avond ! Ook was er 
veel voor het hart, met diepe strekking. Het 
stuk ,,Een leven slechts" door een groep 
meisjes uitgevoerd, gaf een pakkend en blij
vend effect. Tot slot schaarde de I.T.B.-groep 
zich om de Toorts en werd het Toortsdragers
lied gezongen. Het was een goede en welge
slaagde avond. Ons motto is en blijft: 
Helpt elkander ! 

De I.T.B.-ers gaven in verband met het 
25-jarig jubileum van de Leprozenkolonie 
ter plaatse, ook een welgeslaagde uitvoering 
voor de patienten aldaar. 

JONGELIEDENDAG. 
Feitelijk waren we twee dagen te zamen. 

Op den eersten dag werd des namiddags een 

De Toortsdra• 
gers van Ambon 
in actie. 
Majoor G er t h 
houdt een toe
spraak tot een 
troepnlndianen"'. 
Ze zien er nogal 
goedig uit I 

groote openluchtsamenkomst gehouden. Ruim 
300 menschen mochten wij daarbij be:r:eiken 
met de Evangelie-bood.schap. Om 1 uur w.aren 
een 250 belangstellenden gescliaard om het 
kampvuur, w.aar de jongelui recitaties, af
gewisseld door gitaar en mondorgel-muziek, 
ten gehoore brachten. Majoor Gerth vertelde 
een kampvuurverhaal. 

Om 9 uur des morgens begon op den twee
den dag de Heiligingssamenkomst, waarin 
mevrouw Majoor Gerth sprak over het !even 
van David. De Heer kwam ons dicht nabij 
en wijze lessen kwamen tot hoofd en hart 
der jonge menschen. Des namiddags waren 
allen te zamen voor de thee, wat een gezellig 
€n goed uurtje werd. N.a afloop een echte 
Halleluja-samenkomst. Kapitein Corputty 
sprak over Gods groote liefde in Jezus Chris
tus aan de wereld geschonken. Majoor Gerth 

CONG RES 

nam het voorbeeld van de drie jongeling<m 
in den vurigen oven, om de jonge men
schen tot trouw en geloof .aan te sporen. In 
den nabidstond werd een zware strijd ge
streden, maar halleluja, vijf jonge men
schen dedeh de goede keuze. 

J. A. C. 

BANJOEWANGI. 

Op 3 Juli leidde onze B.O., Kapiteine 
Kreikamp, een bijzondere Holl. samenkomst 
in de Prot.-kerk. De diep geestelijke strek
king van den zangdienst ,,De kleine prinses 
en de zilveren draad'', welke met medewer
king van de Toortsdragers werd gedaan, 
bracht ongetwijfeld grooten zegen tot menig 
hart. Majoor en mevr. Hennes bezochten ons 
korps op 26 en 27 Juli. Des Zaterdagsavonds 
een lichtbeeldensamenkomst onder zeer groote 
belangstelling. Des Zondags rijk gezegende 
samenkomsten, des middags voor de soldaten, 
terwijl in de avondbijeenkomst een viertal 
makkers tot recruut werd bevorderd. Ook 
in deze bijeenkomst werden lichtbeelden ver
toond, terwijl Gods woord met kracht werd 
gepredikt. Het was een gezegende dag. 

JONGENS! 

Zorgt, dat ge uit den weg blijft van: 
1. Hen, die met Godsdienst spotten. 
2. Hen, die om hun ouders lachen, en 

niet luisteren naar hun bevelen. 
3. Hen, die vloeken, of gemeene woor

den bezigen. 
4. Hen, die hun plicht verzaken en 

hun tijd verspillen. 
5. Hen, die twistziek zijn en altijd met 

anderen overhoop liggen. 
6. Hen, die geneigd zijn tot leugen en 

bedrog. 
7. Hen, die wreed zijn en dieren kwel

len. 
Denkt aan den tekst : ,,Die der zot

ten metgezel is, zal verbroken war
den." 

Spr. 13: 20. 

- BATAVIA 
Onder leiding van Kommandant A. C. Beekhu"is 

van Donderdag 25 - Maandag 29 September 

DONDERDAG 25 September 7.00 uur n.m. ~ bijzondere ,,0 lipban t~ 
Schoch''~avond. 
Interessante lezing over het !even van 
wijlen mevr~Commissioner 0 Ii p ha n t~ 
Schoch, verlucht met beelden uit haar 
leven. O.m. zal dien avond ook Mr. J. 
E. van Hoogstraten v.h. Dept. van 
Economische zaken, het woord voeren. 

ZA TERDAG 26 September 7.00 uur n.m. groote IOpenluchtsamen~ 
komst - Prinsenlaan. 

Z 0 N D A G 27 September 9.30 uur v.m. - Heiligiogssamenkomst 
5.00 uur n.m. - Openluchtsameokomst 
op het Waterlooplein. 
7.00 uur n.m. - Verlossingssamenkomst. 

MA AN DAG 28 September 6.30 uur n.m - Openluchtsamenkomst 
in de oude stad. 
7.00 uur - Samenkomst in een bijzon~ 
dere zaal in de Chioeescbe wijk. 

De Hollandsche sameokomsten worden alle gehouden in 

HET HOLLANDHUISt KONINGSPLEIN WEST 7. 

Congres: SOERABAJA 23 - 26 October. 
SEMARANG 14 - 17 November Congres voor Indonesische 

oflicieren. 

VISSER - BANDOENG 
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