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BIJ U SCHUIL IK + + + • + 

Als de nacht van bange zorgen 
't Uitzicht onzer hoop bedekt 
als de lichtstraal van. den morgen 
ons uit dezen nacht van zorgen 
slechts tot nieuwe zorgen wekt, 
wie, wie weet dan nog voor menschen 
troost in zulk een danker lot ? 
- Christen, boven bede en wenschen 
is er hiilp voor alle menschen 
bij itw Vader en uw God. 

Welk een hoop wordt in dit leven, 
in het aardsche jammerdal, 
op ons moeilijk pad gegeven ! 
Blij~ niet Christus 't Licht ten leven, 
Als het danker warden zal ? 
Jezus, in Uw machtige armen 
wordt de zoetste troost gesmaakt ; 
toen zich niemand scheen te erbarmen, 
hebben Uwe machtige armen 
ijz'ren boeien losgemaakt ! 

Hoop op Hem! Na al de zorgen, 
die deez' droeve aarde geeft, 
daagt toch eens de groote morgen, 
opdat - na een nacht van zorgen -
ge eeuwig zonder zorgen leeft ! 
Sterveling ! De weg door 't leven, 
door dit donk're tranendal, . 
doe u niet voor de uitkomst beven : 
kies den Leidsman naar dat leven, 
waar men nooit meer zorgen zal. 

Uit geestelijke Liederen 

Hoe dierbaar is u we goedertierenheid, 0 God ! dies de menschenkinderen onder de 

schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. Psalm 36: 8. 

Ik neem mijn T oevlucht onder de schaduw U wer vleugelen, totdat 

zullen voorbij zijn gegaan. 

verdervin gen 
Psalm 57: 2. 

Ziet, een Koning zal regeeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heerschen naar 

recht; en die Man zal zijn als eene Verberging tegen den wind, en een Schuilplaats tegen 

den vloed, als waterbeken in eene dorre plaats, als de schaduw van eenen zwaren rotssteen 

in een dorstig land. Jesaja 32 : 1 ~2. 
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Gedurende de laatste dagen hee~ de ge
dachte mij bezig gehouden, dat bij de 
vele dingen, die de wereld noodig heeft, er 
vooml belwe~e is aan meer echt verstandige, 
opgewekte menschen, die rondgaan om hen, 
die door den vijand verslagen zijn, weer op 
te helpen en te bemoedigen. 

De wereld is vol menschen, die eenmaal 
begomien zijn te strijden, te arbeiden, zich
zelf en anderen te redden. Een tijdlang ging 
aUes goed - toen gingen zij verslappen in 
het goeddoen, werden er moe van en ver
vielen i1i een zekere ,,doe-zoo-goed-als-je
kunt" toestand, hopend op betere dagen. 

Zij hebben gefaald ! Zij hebben gefaald, 
omdat zij den strijd opgaven. En zij gaven 
het op, orn.dat ze ontmoedigd waren. Wat zij 
noodig hebben is een bemoediging, om het 
opnieuw te probeeren, hen op de been te 
helpen en een hart onder den riem te steken, 
opdat zij weer den strijd zullen aanbinden. 

Laat ODS gaan tot de zondareD. W aar zijn 
de mannen en vrouwen, die niet te eeniger 
tijd op lam weg bergafwaarts naar de hel, 
een wanhopige paging gedaan hebben om. te 
stoppen ? Soms leek het, alsof zij daarin 
slaagden en dan opeens - omdat menschen 
of dtiivels of omstandigheden hen tegen
werkten, den moed verloren en den strijd op
gaven. 

Laat ons hen opzoeken. Wij kunnen er 
zeker van zijn, dat de Geest van God nog 
steeds in hen werkt. Hier of daar is nog eert 

ST[UNT OP GODS BElOf TEN. 
Bi} den aanvang van het jaar. 

,,Ik zal met u zijn; lk zal u niet 
begeven en zal u niet verlaten". 

Jozua 1 : 5. 

Dit woord hoort men dikwijls gebruiken, 
we willen het een oogenblik nader over
denken. Een leven van strijden ligt voor ODS, 
doch de Heer der Heirscharen is met ons. 
W ellicht zullen ons wankelmoedigen op den 
levensweg ontmoeten. Deze belofte bergt in 
zich alle wijsheid en beleid, die wij behoeven, 
om hen te helpen. 

Komen ons listige en machtige vijanden 
tegemoet? Hier is kracht, dapperheid, stout
moedigheid en overwinning. 

Hebben wij een grootsch doel voor oogen? 
Met deze belofte voor ons, zullen wij het 

bereiken. 
Welk een groote ellende zou er in ons 

leven komen, indien God ons zou verlaten ! 
Hiervoor behoeven wij echter niet te vreezen 
en de stormen hebben wij dus niet te duch
ten. Bij geen enkele gelegenheid zal God van 
ons wijken. K-0me wat wil, Hij is aan onze 
zijde. Vrienden mogen zich van ons afkeeren 
- God is getrouw. Jezus blijft eeuwig De
zelfde. Er zullen dagen komen, dat wij on~ 
door onze omgeving niet begre1r 
onze innerlijke eenzaamheia 
stemmen en onzen geE 
Doch in zulke tijden zullen 
bijzonder deze belofte herinneren. 

•voelen, 
:lroevig 
ukken. 
in het 

Komt, laat ons ~art rustig en hoopvol zijn ! 
Wolken mo gen zich samentrekken, de Heer 
kan ze uiteen drijven. Waar God ons niet 
verlaten zal, zal ons geloof vast wezen en 
daar Hij niet zal wijken, willen wij ook van 
Hem niet wijken. Dat het zoo met ons zal 
zijn ! 
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UIT DE GESCHRIFTEN EN TOESPRAKEN 
v AN WILLIAM Boom. 

II. 

Woo1·den, welke ook heden ten dage nog van 
toepassing zijn. 

smeulende vonk. Laat ons die zoeken en aan
wakkeren. Toon dezulken de voorrechten van 
een geheiligd Leven. Tracht een weg te vin
den, om hen te helpen in hun maatschappe
lijke omstandigheden, indien noodig, of zoek 
andere wegen. 

Ga tot Gods kinderen. Is er eenig kind van 
God, dat niet te eeniger tijd in bijzondere 
omstandigheden den duivel hee~ uitgedaagd 
en het gewaagd hee~ een stap hoogerop te 
doen op den ladder der heiligheid, of zich 
te geven voor nuttiger en meer intensieven 
arbeid? Hebben zij bij aanvang niet dapper 
gestreden. Hun vast besluit was te volharden, 
doch er kwamen leeuwen op den weg. De 
zondaren wilden niets meer van hen weten ; 
de kinderen Gods begrepen hen niet. Zaken 
gingen verkeerd. Geliefden werkten hen 
tegen. Zij vorderden niet zoo vlug, als ze 
wilden en waren onvoldaan. Nog een poos 
sukkelden zij voort, tot zij den moed verloren, 
de handen van den ploeg des Evangelies af
trokken en als de gerusten in Zion neer zaten. 
U kunt dezulken overal vinden ; diep in hun 
hart lee~ de herinnering aan een eens ge
koesterde hoop op een geheiligd leven. 

Vind uit waar deze menschen zijn. Breng 
hen er toe een nieuw begin te maken. Bied 
aan, hen te helpen. Toon hen aan, welke 
gaven zij bezitten, die bruikbaar zijn voor 
den arbeid voor zielen. Probeer hen te doen 
zien, wat zij reeds bereikt zouden hebben, 
indien zij slechts van stap tot stap voortge
gaan waren. Breng hen er toe opnieuw te 
beginnen. 

Ontwikkelt uw gaven, mijn makkers ! Laat 
uw hart vervuld zijn ·met Goddelijke liefde 
en uw mond met lofgezang en gaat dan uit 
en leidt anderen tot dezen oceaan van zegen, 
die stroomt voor allen. 

0 zee van Gods liefde, zoo peilloos 
[en wijd, 

Verlossing zoo grens'loos, voor mij 
[hier bereid ; 

0 vloed van genade, zoo rijk en zoo vrij, 
Gij stroomt toch voor allen; stroom 

[ook over mij. 

,, Weest in geen ding bezorgd; maar 
laat uw begeerten in alles, door bid
den en smeeken, met dankzegging 
bekend worden bij God". 

,,En de vrede Gods, die alle ver
stand te boven gaat, za.l uwe harten 
en uwe zinnen bewaren in Christus 
Jezus''. 

Filpp. 4 : 6 - 7 

Geen zorgen, maar veel gebed ; geen angst, 
maar veel vreugdevolle gemeenschap met 
God. Maak al uw wenschen bekend aan den 
God uws levens, den Hoeder uwer ziel. Ga 
tot Hem met gebed, doch ook met lofgezang. 
Bid niet twijfelend, doch vol vertrouwen. 
Bedenk, dat God uw beden hoort en dank 
Hem voor Zijn genade. Verberg niets voor 
Hem ! Laat uw beden bekend worden, ga 
er niet mee tot menschen. Ga alleen tot God, 
den Vader van onzen Heer Jezus Christus, 
Die u in Hem liefheeft. 

Dit zal den vrede Gods in uw hart doen 
komen. Gij zult niet in staat zijn den vrede 
te beseffen, dien God geeft aan hen, die op 
Hem vertrouwen. Hart en zinnen zullen er 
geheel door vervuld worden. Er kome leven 
of dood, armoede of vervolging, gij zult in 
Jezus een woning vinden, want ,,Hij is een 
Beschutting in den storm" ,,,een Hoog Ver
trek in den dag der benauwdheid". 

Wat een weldaad is het den zorgenlast op 
den Almachtige te kunnen werpen. Wij 
mogen dat doen, neen, wij moeten het doen. 
Als wij onze zorg niet overwinnen, zal de 
zorg het ons doen. Een oud lied zegt : ,,Het 
gansche leger van zorgen, richt zich tegen de 
vesting van ons geloof, verdrijft den geest 
der vreugde en dankbaarheid, doet het ge
bed verflauwen en maakt ons hart moede
loos. Daarom - vertrouw op den Heer en 
laat Hem al uw zorgen bekend worden. 

1941- VOORBIJI 

1942 - BEGONNEN l 
Staande op den drempel van het nieuwe jaar, werpen wij nogeens een 

blik op de twaalf maanden, welke nu achter ons liggen en dat doende komt 
er een gewelclige stroom van herinneringen op ons af. 

Wat is er veel gebeurd ! 
De wereldbrand heeft zich helaas nog meer uitgebreid, het leed is ont

zettend vermeerderd; de menschheid heeft groote, zeer groote verliezen 
gel eden. 

Onwillekeurig denken wij terug aan 13 October, toen de Legercomman
dant, Z. Exe. Lt.-Generaal G. J. Berenschot, het leven verloor en met hem 
helaas vele anderen. Ja, er is veel droefheid, veel teleurstelling; harde 
slagen zijn gevallen en ook wij in het Leger des Heils zijn daarvoor niet 
gespaard gebleven. · 

Maar dat is toch niet het eenige, wat in herinnering komt ? N een, er 
is ook te DANKEN, ja, eigenlijk VEEL TE DANKEN. 

God is getrouw, Hij heeft Zich in de donkere dagen van smart en ver
lies betoond een Helper, een Toevlucht, een Vader te zijn - de Vader der 
lichten, van Wien alle goeds komt. 

Op merkwaardige wijze is onze geeerbiedigde en geliefde Koningin ge
sterkt, zoodat Zij daar staat als een rots in den storm, als voorbeeld voor 
Haar volk, sterk in Haar God. 

Onze Landvoogd heeft, vol moed en vertrouwen op de toekomst, toege
stemd om aan te blijven als hoogste vertegenwoorcliger van Hare Majesteit; 
en ons volk toont zich onversaagd en vol hoop op volkomen bevrijding. Ja, 
er is veel reden om te dank.en. 

En daar sluiten wij ons ook bij aan, niet alleen in algemeenen zin, maar 
speciaal nu wat onze eigen organisatie, ons eigen volkje betreft. 

Onze Generaal heeft ontzaglijke moeilijkheden door te maken, maar 
door de genade Gods gaat• hij zijn leger voor in den geest van ootmoed en 
vertrouwen in de zege van het kruis. 

Wij zijn dankbaar voor alles, wat in Ned.-Ind:ie gedaan kon worden in 
het afgeloopen jaar. 

Het is mij dan ook werkelijk een behoefte om zoowel namens het 
Leger des Heils als persoonlijk, 

DANK te brengen aan alien, die onzen arbeid hebben gesteund, zoowel 
stoffelijk als moreel ; 

DANK aan de directies van de verschillende Spoorweg Maatschappijen 
en de K.P.M., die ons vele faciliteiten hebben verleend, waardoor 
wij het uitgestrekte Territorie konden bereizen ; 

DANK aan de vriendelijke gastvrije hotel-directies voor hun groote wel
willendheid, zoo menigmaal be.toond ; 

DANK aan het publiek in het algemeen voor den practischen steun ons 
geschonken, waardoor onze getrouwe officieren hun werk konden 
voortzetten tot zegen der bevolking ; 

DANK grooten dank, aan al deze toegewijde makkers, vanaf den Chef
Secretaris en mevrouw Lebbink, tot aan den jongsten Kadet
Luitenant, Europeanen zoowel als Indonesiers. 
Een aantal Europeesche officieren, zou in gewone omstandigheden, 
na 7 jaren hard werken in de tropen, met verlof zijn gegaan naar 
het Moederland, om daar nieuwe krachten op te doen en de ge
liefden weer te zien. Helaas was dat verlof nu niet mogelijk. U dank 
ik inzonderheid voor Uw volharding en betoonden goeden moed. 
God zegene U ! 

DANK BOVENAL DANK aan God, den Heer, Die trots al onze te-
kortkomingen, Zijn zegen niet heeft onthouden, maar boven bidden 
en denken heeft geschonken. Volmondig zeggen wij den Psalmist na : 
,,0 Heere, God der Heirscharen, wie is als Gij grootmachtig, o 
Heere, en Uwe getrouwheid is rondom U ! Psalm 89 : 9. 

In het afgeloopen jaar mochten wij trots alle moeilijkheden en zorgen, 
toch uitbreicling geven aan onzen arbeid. Hiervoor verwijs ik gaarne naar 
den Terugblik op pagina 3. En nu, vol goeden moed voorwaarts ! 

CHRISTUS IS ONZE HOOP! Wij gelooven, dat Hij de EENIGE 
HOOP der menschheid is. 

Hij lost de groote problemen op ; indien ·wij Zijn wil leeren doen, komt 
er gerechtigheid en vrede. Maar het moet beginnen bij ieder mensch per
soonlijk. Hij staat aan de deur van het menschenhart en klopt ! 

Laat Hem in, Hij is de hartenvernieuwer; Hij verbreekt de werken des 
satans in ons, Hij is de Vredevorst, het LICHT der Wereld, de IMMANUEL. 
God met ons ! 

De U wen tot heil van anderen, 

A. W. en A. C. BEEKHUIS. 
L t.-Commissioners. 

GOD IS GET ROUW ' • 
Wachtende patienten in de nieuwe polikliniek te DARMO, verbonden aan het 

,,William Booth"-ziekenhuis . 
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Onze !eiders. V oor onzen Generaal is cl.it a.£
geloopen jaar een zwaar jaar geweest. Het 
contact met vele Territories is geheel ver
broken, de verbinding met andere zeer moei
lijk. Het Internationaal Hoofdkwartier, waar 
gedurende 60 jaar bet centrum gevestigd 
was van alle Leger-administratie, werd ver
woest bij een bombardement, evenals bet 
Nationaal Hoofdkwartier voor bet Britsche 
Territorie. Ongeveer 300 gebouwen, inrich
tingen en zalen, werden eveneens de dupe 
van bombardementen, doch het is met vreug
de, dat gemeld kan warden, dat slechts 5% 
daarvan ongeschikt zijn geworden voor ge
bruik. In de andere gaat het Legerwerk, zij 

het dan natuurlijk met moeilijkheden ge
paard, zijn gewonen gang. De _verschillende 
departementen van het I.H.K. zijn in andere 
gebouwen ondergebracht, zoodat de Leger
teiding ongestoord voortgaat. 

EEN 1fER1U6BILIIK 
Over bet jaar 1941 

Onze Terr. Kommandant w-erd door den 
Generaal bevorderd tot den rang van Lt.
Commissioner. Kommandant en mevrouw 
Beekhuis ontvingen bij deze gelegenheid heel 
wat gelukwenschen en zegenbeden. Met dank 
aan God herdenken wij ook, hoe de gezond
heidstoestand van mevrouw Beekhuis, die 
zeer ernstige reden tot bezorgdheid gaI, zoc
veel verbeterd is, dat zij weer geregeld aan 
de bijeenkomsten kan deelnemen en zelfs de 
Congressen in Batavia en Soerabaja kon 
meemaken. 

Belangrijke veranderingen. In verband met 
de aanstelling van Lt.-Kolonel Lebbink tot 
Chef-Secretaris, eind 1940, werd Majoor Ra
maker in April van cl.it jaar aangesteld als 
Financieel-Secret.;i.ris; Majool· Palstra als 
Maatschappelijk-Secretaris voor het werk 
onder mannen ; terwijl Brigadier Brandt en 
Adjudant Gladpootjes respectievelijk de ver-

antwoordlijkheid voor de Noord-Celebes
divisie en het Oost-Java-district op zich na
men. 

Gezegende Veldtochten werden in het af
geloopen jaar gehouden onder de jeugd zoo
wel als de volwassenen. Nieuwe bezoekers 
mochten wij als gevolg hie~·van in onze sa
menkomsten bereiken en zielen werden be
keerd. De ,,Kruisvaarders", de tegenwoordige 
cursus der Kadetten, trok er op uit naar Mid
den-Java. De zuster-kadetten hielden een 
Veldtocht in Solo en Madioen, terwijl de 
broeders Cheribon en Pekalongan bezochten. 
Veel huisbezock werd gedaan gedurende deze 
Veldtochten, vele Evangelies verspreid en 
honderden · menschen bereikt in zaal en 
openlucht. 

De Congressen voor officieren, zoowe1 de 
Eur-0peesche als Indonesische, waren bijzon
der gezegend. De openbare bijeenkomsten in 
verband daarmede gehouden in Batavia, 
Soerabaja en Semarang, werden goed bezocht 
en vele zielen werden ook bij deze paging 
gewonnen. Bovenal waren de Congressen een 
bemoediging voor de officieren. 

Ook het Gezinsbond-Congres is welge
slaagd. 

Uitbreiding. Ondanks de benarde tijden, 
waarin wij leven, konden wij onder den ze
gen des Heeren toch nog eenige uitbreiding 
geven aan onzen arbeid of bestaanden arbeid 
verbeteren. 

In Poeloe si Tjanang werd de 4de nieuwe 
patienten-zaal geopend; de plechtigheid werd 

De vierde nieuwe zaal te Poeloe si Tjanang, die dit jaar geopend werd. 

ICTORIE DES GELOOFS 
HET CHRISTELIJK SYMBOOL VOOR VICTORIE 

OVERWINNING IS HET KRUIS. 

........... . ,,EN DIT IS DE OVERWINNING, DIE DE w ·ERELD OVER

WINT, NAMELIJK ONS GELOOF." 

D e gedachten van duizenden man
nen en vrouwen, de wereld over, 

zijn gericht op Overwinning, gesym
boliseerd in de letter V voor victorie. 
Overal, op deuren en vensters, op 
auto's en insignes, zien wij de V. 
Doch ofschoon deze V het symbool is 
van overwinning, waar het geldt de 
beslissing van den geweldigen strijd, 
die gevoerd wordt tusschen de voTh:e
ren, is het KRUIS nog steeds het syrn
bool van de overwinning in het rijk 
van den geestelijken strijd. 

Paulus kon zeggen: ,,Ik ben met 
Christus gekruisigd en ik lee£ .... ..... " 
(Gal. 2 : 20). De dood van · Christus 
aan het kruis verzcrent ons niet slechts 
met God, doch door Hem zijn wij ook 
,,meer dan overwinnaar" .over een drie
voudigen vijand : de wereld, het 
vleesch en den duivel. Kruisigen be
teekent niet alleen ,,aan het kruis na
gelen", doch ook het dooden van de 
kwade neigingen onzer verdorven na
tuur. In Galaten 5 : 24 lezen wij : 
,,Maar die van Christus zijn hebben 

1 Joh. 5 4. 

het v1eesch gekruisigd met de bewe
gingen .en begeerlijkheden." 

Het kruis stond inderdaad zoozeer 
in het middelpunt van Paulus' predi
king, dat hij kon schrijven : ,,Maar 
het zij verre van mij, dat ik zou roe
men, anders dan in bet kruis van 0n
zen Heere Jezus Christus; door Wel
ken de were1d mij gekruisigd is en ik 
der wereld."' Gal. 6 : 14. Ten volle 
'Qesefte de satan, dat Christus' dood 
en kruisiging zijn uiteindelijke neder
laag zou beteekenen en dat het kruis 
door alle eeuwen heen het symbool 
der overwinning zou worden.' In Gen. 
3 : 15 had God den v loek over den 
satan uitgesproken: ,,En ik zal vijand
schap zetten tusschen u en tusschen 
deze vrouw, en tusschen uw zaad en 
tusschen haar zaad ; datzelve zal u 
den kop vermorze1en en gij zult het 
de verzenen vermorze1en." 

A1s wij de overwinning wi1len be
halen is er van. schipperen geen sprake. 
Er is geen overwinning zonder zelf
opoffering, geen kroon zonder kruis. 

verricht door mevrouw Bruggeman-Bieg
man. 

In Tarakan werd een tehuis geopend voor 
Indonesische militairen door overste Van der 
Waal. 

In Bandoeng werd een keurige, nieuwe 
vleugel geopend van het Jongenshuis, waar
door er plaats is voor 60 jongens. 

Een aantal nieuwe kol'pse:n werd geopend 
en wel : Padang, Bambarimi, Madioen, Kaben 
Djahe, Soekaboemi, Papekelan en Djember. 
In de laatst genoemde plaats is ook ,,Armen
zorg" toegevoegd aan de verantwoordelijk
heid van Adjudante Smid, die het bevel 
voert. 

In Soel'abaja, werd een nieuw zusterhuis 
voor de ollicieren in gebruik genomen ; nood
hospitalen gebouwd op ons terrein, een nieu
we polikliniek gebouwd en geopend. In Pa
dang werd een Rontgen-afdeeling in gebruik 
genomen. Aan de Beatrix-kliniek te Ban
doeng werd een melkkeuken toegevoegd en 
een consultatie-bureau voor zuigelingen. 

Verstel"kingen. Ofschoon geen versterkin
gen van Europa konden uitkomen cl.it jaar, 
mochten wij toch vermeerdering van strijd
krachten verwelkomen en wel in de Majoors 
Hiichler en Ryden van Korea en de Majoors 
Snaith met hun dochtertje van de Philippij
nen. De eersten zijn in Bandoeng, de laatsten 
in Kantewoe-Midden-Celebes, druk aan den 
arbeid. 

Onze militairen. Ook wederom dit jaar is 
voor een Kerstverrassing gezorgd voor de 
militairen. Aan ruim 23.500 mannen van de 
Landmacht wordt een pakje cigaretten in ge
zelligen, met Kerstgroet bedrukten omslag, 
uitgereikt. Niet de waarde, welke deze ver
rassing vertegenwoordigt, doch de gedachte, 
dat onze ,,jongens" niet vergeten warden, ligt 
ten grondslag aan deze geste. 

Ons Jeugdwe1·k. Dit heeft zich in grooten 
bloei mogen verheugen cl.it jaar. De Toorts
dragei·s-groepen zijn met vele vermeerderd 
en blijken in een groote behoefte, om de 
oudere jongens en meisjes ,,vast" te houden, 
te voorzien. De Jongeliedeiulagen werden 
door enkele duizenden jonge menschen bij
gewoond en waren tijden van opbouwing en 
zegen. Voor het eerst werd een Korpskadet
ten.kamp gehouden en wel te Bawen, in 
Midden-Java. Dit was zeer geslaagd. 

,,Indien iemand achter Mij wil komen, 
die verloochene zichzelven en neme 
zijn kruis op en volge Mij." 

Een zendeling uit Midden-Afrika 
vertelt, hoe een zekere stam, sprekend 
over den dood van Christus altijd 
spreekt over ,,de overwinning van 
Golgotha". V oordat hij Afrika ver liet 
vroeg hij hoe ze er toe gekomen waren 
om te spreken van de overwinning 
van Golgotha in plaats van over de 
nederlaag. Het antwoord was zeer 
treffend. 

De man nam eerst een stokje, daar
na een tweede en legde dit er dwars 
over heen. ,,Hier op dit kruispunt", 
zeide hij, ,,toen satan zijn aller-aller
slechtste daad verrichtte, deed God 
Zijn aller-allerbeste daad. Aan het 
kruis hebben het allerslechtste en het 
allerbeste elkaar ontmoet." 

Het leven van den Christen is een 
voortdurende krijg. Een ontzettende 
vijand betwist ons eTh:en voetbreed 
gronds van den weg tot overwinning. 
,,Wij hebben den strijd niet tegen 
vleesch en bloed ......... " 

God heeft geen anderen weg tot een 
opwekkirig dan dien van het kruis en 
de daadwerkelijke heerschappij van 
Jezus Christus in het leven der men-

Mevrouw Hogewind, echtgenoote van den 
Gouverneur van West-Java, die in het afge
loopen jaar een bezoek bracht aan ons 
Meisjes- en Kinderlmis te Batavia. 

Bevo1·derd tot Hee:rlijkheid. Aan het eind 
van dit jaar willen wij ook gedenken, dege
nen, die door God tot Hoogeren Dienst zijn 
opgeroepen. Allereerst gedenken wij dan 
Commissioner en mevrouw Oliphant-Schoch, 
van wier heengaan in Italie ons bericht 
bereikte. Ter nagedachteni:s aan hun geze
gend leven heeft de Kommandant een reeks 
lezingen gehouden in de voornaamste plaatsen 
in het bijzonder over het leven van mevrouw 
Celestine Olipha,nt-Schoch, bij velen ook hier 
in Ned.-Indie bekend en geliefd. 

Majoor Helen Lauter (sedert korten tijd 
buiten actieven dienst), werd na een ernsti
ge operatie bevorderd tot Heerlijkheid. Dit 
was een groot verlies vooral voor de Javaan
sche bevolking in en om Poerwonegoro, waar 
de Majoor jarenlang met groote liefde ar
beidqe. 

In · Midden-Celebes werd Kapiteine Ba
weas door den doon aan haar gezin ontnomen. 

Bij een terugblik op het jaar, dat bij het 
gereedmaken van deze copie bijna ten einde 
is, rijzen vele gedachten. Er is veel smart 
over de wereld gegaan, ook zeker door het 
!even van vele lezers van de Strijdkreet, doch 
God. heeft toch Zijn bewarende hand over ons 
gehad en voor velen was dit oorlogsjaar het 
jaar, waarin zij vrede vcnden met God. Wij 
willen voor 1942, dat wij =et zorg wat het 
aardsche betreft tegemoet zien, toch elkander 
versterken met deze troostende woorden : 
,,Als mijne gedachten binnenin mij vermenig
vuldigd werden, heliben Uwe vertroostingen 
mijne ziel verkwikt. Ps. 94 : 19. Zijn vertroos
tingen maken ons sterk en doen ons de toe
komst met vertrouwen tegemoetgaan. 

schen. Waarom zouden wij dan onzen 
tijd verspillen door andere middelen 
aan te wenden ? 

Er is een kostelijke belofte Gods 
voor deze dagen : ,,Hij zal den dood 
verslinden tot overwinning, en de 
Heere Heere zal de tranen van alle 
aangezichten afwisschen." Jesaja 25: 8 
en Paulus onderstreept deze gedachte, 
als hij zegt : ,,En wanneer dit verderfe
lijke zal onverderfelijkheid aangedaan 
hebben, en dit sterfelijke zal onsterfe
lijkheid aangedaan hebben, alsdan zal 
het woord geschieden dat geschreven 
is : De dood is verslonden tot overwin
ning." 

Maar Gode zij dank, Die ons de 
overwinning geeft door J ezus Christus, 
onzen Heer. 

Een V suggereert de gedachte aan 
twee wegeTh) die elkaar ontmoeten. 
Lezer, zijt gij wellicht vandaag op het 
kruispunt? Zij, die Jezus kiezen, be
vinden zich op den smallen weg, maar 
het is de weg, die leidt naar het Eeuwi
ge Leven, terwijl de andere weg leidt 
naar den dood en eeuwig verderf. Laat 
ons even stilstaan aan het begin van 
het jaar e~ ons afvragen, of wij . op 
den rechten weg zijn. 

,,Vrees niet, want 

Ik hen uw God; 

Ik hen met u; zijt niet verhaasd, want 

Ik sterk u, ook help Ik u, ook onder

de rechterhand. Mijner gerechtigheid.'' steun Ik u met 

Jes. 41: 10. 



ONS JONGENSHUIS IN BANDOENG 
01>ening van een nieuwen vleugel door Kommand~nt Beekhuis op 

Vrijdag 12 December 1941. 

Ditmaal willen wij de lezers van 
onze Strijdkreet iets vertellen over ons 
J ongenshuis te Bandoeng, waar op 12 
December een keurigen nieuwen vleu
gel in gebruik genomen is. Aanvanke
lijk was het plan, dat de opening zou 
plaatshebben op den verjaardag van 
den Kommandant, doch de moeilijk
heden in verband met de levering van 
het materiaal waren oorzaak, dat deze 
gebeurtenis even moest verschoven 
worden. Als deze Strijdkreet in handen 
der lezers komt, is de vleugel reeds in 
gebruik genomen en dit geeft ons een 
mooie gelegenheid aan jeugdvrienden 
iets meer over dit tehuis te vertellen. 

Momenteel zijn er 43 jongens. Som
migen hunner zijn voogdij-pupillen, 
anderen zijn door droeve omstandig
heden zonder tehuis, doch ongeacht de 
redenen, waarom zij werden opgeno
men, vinden allen een hartelijk welkom 
en liefderijke verzorging onder de 
hoede van Kapitein en mevrouw 
Sprokkereef, die, zelf vader en moeder 
zijnde, zoo heel goed weten, wat de 
jongens noodig hebben. En de lezers 
zullen wel begrijpen, dat dit heel wat 
meer is dan eten en drinken. 

jongens oprecht ter harte gaan, is hij 
aan bet werk gegaan. Vele warme Le
gervrienden heeft hij gevonden, vele 
humane firma's, die op bewonderings
waardige wijze onmiddellijk tot hulp 
gereed waren. En zoo is er dan nu met 
den zegen des Heeren een nieuwe 
vleugel gebouwd, bevattend: 1 slaap
zaal,1 lees-en studeerkamer; 1 recrea
tiezaal; 1 eetzaal en 1 kleedkamer. 

Tegelijkertijd is in de bestaande ge
bouwen ook groote verbetering aange
bracht. De twee kleine badkamers zijn 

riteiten, die verhinderd waren te ko
men. Allereerst van het Hoofd v. h. 
Tucht- en opvoedings- en Reclassee
rings- en Armwezen, dat aan zijn ver
ontschuldiging den wensch toevoegde, 
dat de nieuwe vleugel ten volle zou 
beantwoorden aan zijn bestemming. 
Een schrijven van den burgemeester 
van Bandoeng volgde. Hierin drukte 
zijn Edelachtbare o.m. de vreugde 
uit, ,,dat onder de huidige tijdsom
standigheden het Leger des Heils 
onvermoeid en met succes verder ar
beidt en thans tot heil der Bandoeng
sche gemeenschap de voldoening heef t 
uitbreiding te kunnen geven aan een 
belangrijke sociale instelling te Ban
doeng." Tot slot sprak de burgemeester 
de hoop uit, dat Gods zegen op bijzon-

De jongens moeten klaargemaakt 
worden voor het leven, dat zich straks 
voor hen opent. Is het reeds moeilijk 
voor ouders eigen kinderen op te voe
den in deze tijden, en hun het aller
beste te geven voor lichaam en ziel, 
veel moeilijker is het nog de kinderen 
van anderen groot te brengen en de 
karakters in goede banen te leiden. 
Doch de arbeid geschiedt biddend en 
,,wijsheid van God begeerd hebbende", 
geven de Kapiteins hun beste krachten 
aan deze jonge menschen, die aan hun 
zorg zijn toevertrouwd. 

Tijdens de toespraak van den Kommandant. 

::: 

"'* Het Jongenshui~ werd in October 
1929 geopend, met een plaatsruimte 
voor 24 jongens. Het voorzag al dade
lijk in een groote behoefte en bij de 
opening waren reeds 19 plaatsen bezet. 
Hoewel met de ruimte gewoekerd werd 
en in den loop der komende jaren 30 
jongens geregeld verzorgd >verden, was 
uitbreiding op het laatst toch een le
vensbehoefte. In Februari 1938 werd 
een nieuwe vleugel aan den achterkant 

vervangen door een groote met douche
cellen, terwijl er nu in bet tehuis door 
deze uitbreiding plaats gekomen is 
voor 60 jongens. 

Wat ze worden. 
Kleine menschen - kleine zorgen ; 

groote menschen - groote zorgen, zegt 
een bekend · spreekwoord en dit geldt 
ook voor deze jongens-familie. Wat 
moeten ze worden, als zij de Lagere 
School doorloopen hebben? Natuur
lijk wordt zooveel mogelijk rekening 
gehouden met aanleg en wenschen van 
de jongens zelf. Zoo zijn er dan 3, die 
vrijwillig in militairen dienst gingen ; 
4 zijn er bij de marine ; 2 werken bij 
de mil. luchtvaart, 1 is er bij het 
GEBEO. Vijf jongens zijn op de Dick 
de Hoogschool, 2 op de Mulo, 3 volgen 
een ambachtleergang en 2 een M.W.B.-

De meisjes van het Kinderh. voerden een lintenspel uit. Op den achtergrond de nieuwe vleugel. 

van het gebouw naast de keuken, met cursus. De rest is nog op de Lagere 
groote slaapzalen en een officierska- school en nog onbezorgd en blij. 
mer voor toezicht ertusschen, gebouwd. DE OPENING. . 
Nu was het aantal plaatsen uitgebreid Deze had plaats op Donderdagmor
tot 44. Dankbaar waren de beheerders gen 12 December. Hoewel de spannen
nu aan de vele aanvragen te kunnen.' de tijdsomstandigheden, waaronder wij 
voldoen en de deuren werden wijd ]even, het voor autoriteiten onmogelijk 
open gezet. maakte, om, zooals zij reeds hadden 

Er begon zich echter een nieuwe toegezegd, tegenwoordig te zijn, was er 
moeilijkheid voor te doen. Vele van de een aardig aantal particulieren geko
jongens, als kind in het Tehuis geko- men, om blijk te geven van bun be
men, zijn nu tot jonge mannen opge- langstelling. 
groeid. Hun opvoeding stelt hoogere De Chef-Secretaris begon de korte 
eischen. Recreatie- en studeergelegen- plechtigheid met het doen zingen van 
heid; kleed- en badruimte waren nog een lied, waarna n1evrouw Komman
steeds berekend op 24 jongens. Com- dant Beekhuis voorging in het gebed. 
mentaar is in deze zeker overbodig ! Er was een sfeer van rust en vrede 

Ondanks den druk der tijden, waarin ondanks het geronk der vliegtuigen, 
wij !even, heeft · Kapitein Sprokkereef die af en toe alles schenen te willen 
het to ch aangedmf d, plannen voor overstemmen. Daarna heette Kolonel 
nieuwbouw voor te leggen. Als een Lebbink allereerst de gasten welkom 
echte vader, wien de belangen van zijn en las enkele brieven voor van auto-

dere wijze op het werk in het ver
groote J ongenshuis zou rusten. 

Nog een derde schrijven werd voor
gelezen van den Voorzitter van Pro 
Juventute, die zich liet vertegenwoor
digen door mejuffrouw Gunning. In 
dit schrijven werd het vertrouwen uit
gesproken, dat de nieuwbouw onzen 
Kommandant en zijn medearbeiders in 
staat zou stellen het werk van naasten
liefde en vooral voor de misdeelde en 
verwaarloosde jeugd, nog intensiever 
voort te zetten. 

Een mooi lied gezongen door de 
meisjes van het Kinderhuis, die ook 
aanwezig waren, was een aardig inter
mezzo. Hierop nam de Kommandant 
het woord. Al wat in de voorgelezen 
brieven tot uiting was gekomen aan 
vertrouwen en hoop voor de toekomst, 
werd onderstreept in de toespaak van 
onzen leider. Allereerst memoreerde hij 
de geschiedenis van het tehuis, als aan 
het begin van dit overzicht omschre
ven. Duidelijk kwam bij alles naar 
voren, het groote verlangen van de 
Legerleiding het belang van de jongens 
te behartigen. Een lange lijst van na
men werd voorgelezen van Legervrien
den en firma's, die op zeer milddadige 
en menschlievende wijze geholpen 
hebben om den bouw en inrichting 
van den nieuwen vleugel te verwezen
lijken. Tot zelfs de gevers van spijkers 
en scharnieren werden niet vergeten 
en waar allen deden, wat ze konden, 
willen wij zonder 'Ilamen te noemen 
hun allen een heel hartelijk ,,DANK 
U !" toeroepen voor bun hulp. Ook 
volgde een korte uiteenzetting van de 
financieele zijde van de zaak. Majoor 
Ramaker sloot daarop deze korte 
p1echtigheid met een dankgebed. 

Nu volgde de rondgang. Op prettige, 
belangstellende wijze namen de bezoe
kers alles in oogenschouw. Mevrouw 
Brookman, echtgenoote van den archi
tect, die zelf niet · aanwezig kon zijn, 
wegens militairen dienstplicht, moest 
voor haar man heel wat complimentjes 
incasseeren voor de keurige wijze 
van uitvoering en het practische ge
heel. Alles zag er huiselijk en gezel
lig uit. Het heeft veel zorg en moeite 
gekost zoover te komen, temeer waar 
Kapitein Sprokkereef, de beheerder, 
dezer dagen ook werd opgeroepen voor 
het vervullen van zijn mil. dienstplicht, 
<loch met de hulp van velen en de 
assistentie van Majoor Palm, die me
vrouw Sprokkereef zal bijstaan, was 
alles voor elkaar gekomen. Moge Gods 
zegen op dit Tehuis rusten, en het aan 
vele jongens een echt ,,home" geven ! 

STRI 

001 
Wat zoo lang verwacht werd, 

oorlogsmonster slaat ook zijn slag it 
Wat dat beteekent is nog niet 

b~teekent bet lijden, bloed en trane· 
op allen, die kunnen helpen en h 

Een onzer officieren schreef 't 

,;Het is ons zulk een behot 
vert.rouwen zijn. Wij geden 
leiding in het gebed, opdat G 
van de voor deze tijden nood 
gaarne verzekeren, Komma 
procent op ons kunt rekenen, 

Wij zijn, nadat wij het zot 
huishezoek gegaan bij de vi 

hen moed en vertrouwen in t 
en gevoelen vooral in deze d~ 
degenen, wier mannen opgei 

Wij willen deze week bid: 
rustig mogelijk voortgang c . 
samenkomsten. 

Kommandant, wij willen i 

het verleenen van de grootsl 

Iemand anders : 
,,Wij wachten kahn en mst 

gevaar niet, dat de toestandt 
het volste vertrouwen in on 
onze bondgenooten. Wij doen 
jongens en wij brengen zoov 

Wees verzekerd van onze . 
post niet verlaten ....... Goe! 
schap, dat Zijn genade genot' 
ons helpen te strijden tot -he 

Een ander officier, die op eeu eenz 
gewesten werkt, telegrafeerde : 

,,Makkers en officieren wer 

Het feit, dat niet minder dan H 
moesten, beteekent een groot offer voe 
nu onze gehuwde vrouwen in het f 
langen om den strijd tegen zonde en J 
werk der Iiefde voor kinderen, zieker 
te doe~ viuden en bovenal aan alien, l 
Evangelies te brengen. 

Weldra verwachten we onze eer• 
Bandoeng staat bijzonder werk te w .. 
den arbeid voort te zetten. Daarom iJ 
op alle 11eilssoldaten en onze vele v 
in het mooie werk tot ze·gen van de 

Laat het woord van Jesaja 41: 6, 
bracht. 

,,De een hielp den antler e:r 
Wees sterk !" 

BOODSCHAP VA 

Dil'ect bij het uitbreken van d1 
mandant een telegram van den Ger 

,,Op dit tijdstip van grool 
liefde en in gehed. De Heei 
121 : 5 (De Heer is uw Bev 
uwe rechterhand)." 

In antwoord daarop zond de A 

,,Dank voor uw gebeden en 
wen op God. Psalm 27 : 1 
voor Wien zou ik vreezen ? 
wien zou ik vervaard zijn ?", 

EEN BOODSCHAP VAr 
aan zijn officieren , 

Niet alleen in het militail'e lege1 
voor de belangen van ons geliefd Ian' 
afgekondigd1 doch ook in het Leger • 
een intensiever beroep gedaan op zijn 
werd zoo spoedig mogelijk gezonden a 
Territorie. 

,,Aan de !>nzekerheid is een einde 
Japan en vanzelf zullen verschillende · 
lei terrein meer van u geeischt word 
vingen toekomen : 

I. Ga zoo goed mogelijk voort 
houd bidstonden en bemoel 
zooveel gij kunt. Breng allen de~ 

II. Werk zooveel mogelijk mee met 
volking. Geef daadwerkelijke h1 

III. Houd ons op de hoogte van alle I 
Nacht en dag kunt u ons bm 
's avonds en 's nachts Bandoen 

Sterk u in uw God, wees een z. 
rustig en onbevreesd, wij zijn des 



:REET 

och nog onverwacht gekomen. Het 
i Pacific. 
volle te overzien, maar in elk geval 
vanzelf doet het een bijzonder beroep 
lerheid op ons heilssoldaten. 
mo spontaan : 

U te verzekeren, dat wij rustig en vol 
1 in het bijzonder U en onze Leger
U wijsheid moge geven in het treffen 

ikelijke maatregelen. Wij willen u zoo 
.ant, dat U voor de volle honderd 

~rnstig bericht vernomen bebben, op 
twen van officieren en soldaten om 
preken. Wij hebben met hen gebeden 
:i iets bijzonders te moeten doen voor 
tJen zijn. 
iden houden en alles zoo gewoon en 
t vinden, ook bet houden van onze 

Gods hulp zoo graag paraat zijn in 
nogelijke geestelijke hulp hier." 

de dingen af; wij onderschatten het 
heel ernstig zijn, maar wij hebben 
regeering en onze verdediging en 

Ues, om contact te houden met onze 
~1 mogelijk koffie naar de wachten. 
.:>uw en toewijding, wij zullen onzen 
is onze kracht en hulp en de weten-
is ook in deze moeilijke dagen, zal 

einde." 

.nen en gevaarlijken post in de buiten-

en en bidden - God zegene u allen." 

onzer officieren in militairen dienst 
· onze organisatie, maar dapper komen 
ont met het allesbebeerschende ver
~ed met kracht voort te zetten en het 
en bedelaars, onverllauwd voortgang 
1nk en bruin, de troost en kracht des 

~ Mobiele Cantine. In Soerabaja eu 
~ten en alle krachten zijn nooclig om 
. ik hier en nu een dringend beroep 
'lden om zooveel mogelijk te helpen 
·olking van ons schoone lnsulinde. 
1or ons allen in praktijk worden ge-

~ide tot zijnen metgezel : 

Uw Komrnandant. 

EN GENERAAL. 

•rlog met Japan, ontving de Kom
l van den volgenden inhoud : 

oeilijkheden, denken wij aan U in 
1 u niet begeven. Denk aan Psalm 

:der ; de Heere is uwe schaduw aan 

unandant de volgende boodschap : 

riendelijke gedachten. Wij vertrouw
" Heer is mijn Licht en mijn Heil : 
Heere is- mijns levens Kracht : voor 

DEN KOMMANDANT 
? December 1941. 

1t paraat moet zijn om te strijden 
o volk, is de algemeene mobilisatie 

Hells heeft de Territoriaal Leider 
ijdkrachten. De volgende hoodschap 
alle heilsofficieren over het geheele 

Immen, ons land is nu in oorlog met 
;tanden veranderen. Er zal op veler
en gaarne doe ik u enkele raadge-

w eigen werk. Doe veel huishezoek, 
eigen volkje. zoowel als anderen, 

lediging en troost van bet Evangelie. 

autoriteiten, tot welzijn van de be
overal, waar het noodig is. 

1grijke gebeurtenissen in uw district. 
~. Op den dag tel. Bandoeng 137 ; 
! en 3216. 

'or allen door woord en daad. Wees 
2n." 

A. C. BEEKHUIS 
Kommandant. 

5 

Heilsofficieren vertellen. 

Kortgeleden stond ik met enkele 
Legervrienden bij de rui:nes van wat 
eens een prachtige rij huizen was. Een 
niet meer jonge vrouw was bezig te 
7oeken tusschen de overblijfselen. Ter
wijl ze enkele halfverbrande foto's en 
brieven opraapte, hoorde ik haar zeg-

VAN DINGENt DIE BLIJVEN 
Klanken van vrede in tijden van oorlog. 

gen: ,, ........ . en dat is nu al wat er 
over is." 

In een gesprek vertelde ze later, dat 
haar broer met vrouw en twee kinde
ren ender de puinhoopen bedolven was 
geworden en gedood. Doch haar geest 
was hierdoor niet gebroken, want, spre
kend over Gods zorg, zeide ze : ,,U 
heeft gelijk, mijnheer, onze familie
kring is stuk geslagen, maar onze ziel 
niet !" 

* ** 
Een jonge militair had ·zijn post in

genomen bij het afweergeschut. Zijn 
naam was John; hij was een jongen, 
die een goed en rein leven leidde, doch 
zonder eenige bepaald godsdienstige 
neiging. Hij sloot vriendschap met 
Arthur, die in dezelfde afdeeling ge
plaatst was als hij ; Arthur was heils
soldaat. 

De twee vrienden voerden lange ge-

sprekken in de kleine hut vlak bij het 
kanon. Zij moesten vaak lange, een
zame wachten houden, want hun post 
was zeer afgelegen, doch deze een
zaamheid gaf gelegenheid tot diepe ge
sprekken. John hoorde op deze wijze 
veel over het Leger des Heils en zijn 
werk, doch ook over den bijbel en het 
gebed en hij bemerkte ook de liefde 
voor zijn ziel bij zijn kameraad. En de 
dag kwam, dat John en Arthur samen 
neerknielden in de eenzame kleine hut 
en John den· weg vond tot Christus. 

Op zekeren dag had Arthur enkele 
uren vrij van dienst en dien. tijd be
nutte hij om den verren tocht te maken 
naar de dichtstbijzijnde stad, waar hij 
een bijbel voor John kocht. Den vol
genden morgen overhandigde hij dien 
aan zijn vriend en vol vreugde nam 
John hem in bezit. Met zijn hand op 
het Boek, bad hij, staande naast Art
hur : ,,Heer, zegen mij en laat mij 
kracht vinden in Uw Boek." 

Terwijl ze daar samen stonden, weer
klonk het signaal ,,Op Uw post !" Met 
den bijbel nog in de hand rende John 

Belangstellenden bij de opening van het Tehuis in Tarakan. 
Beneden ; Het fluitkorps der Amboneesche militairen. 

Het Leger· des Heils opent een T ehuis voor 
lndonesische Militairen te Tarakan. 

In deze tijden, waarin zooveel van onze 
mannen van Land- en Zeemacht gevraagd 
wordt, hebben zij zeker meer dan ooit in hun 
vrije uren een goed tehuis noodig, waar zij 
zich kunnen verpoozen. 

• Ook het Leger des Heils, dat reeds het be
heer van een zevental tehuizen heeft, zoekt 
steeds naar nieuwe wegen om in samenwer
king met de autoriteiten, in die richting me
de te werken en de belangen van lichaam en 

,geest van onze mannen te dienen. 
In TARAKAN, Borneo, waar reeds eenige 

jaren een keurig tehuis voor Europeesche 
militairen onder beheer van het Leger des 
Heils staat, deed zich den laatsten tijd sterk 
de behoefte gevoelen aan een tehuis voor 
Indonesische militairen. En het is er geko
men en kortgeleden kwamen de bijzonder
heden over de opening door. 

Overste de Waal en kapitein Reinderhoff 
hebben zich met adjudant Van Kralingen, den 
heilsofficier, die de belangen van de jongens 
aldaar behartigt, ervoor gespannen en zijn 
prachtig geslaagd. Toen de overste op den 
.openingsavond binnenkwam, was het tjokvol. 
Het fluitkorps der Amboneesche militairen 
had heel Tarakan op de been gebracht en 
bewees zeer gewaardeerde diensten. Bij het 
binnenkomen der militaire autoriteiten en 
verschillende B.B.-ambtenaren en particulie-

ren, werd het ,,Wilhehnus" gespeeld - een 
plechtig moment. De comp.comm. kapitein 
Treffers, was erin geslaagd een krontjong en 
Haway-Band te interesseeren voor deze 
gelegenheid, die zich na de openingstoe
spraak van den Overste en de uiteenzetting 
in het Maleisch van het doel van dit tehuis 
door kapitein Reinderhoff, danig weerden. 

Na een kop koffie en koelen dronk gingen 
de geeerde gasten naar het Europeesche te
huis, want ook daar was voor dezen avond 
een feest. gearrangeerd. De keurige jazz band 
van de Artillerie was bij deze gelegenheid in 
volle actie en op verzoek van den Assistent
resident k~am later ook de Haway-band in 
dit tehuis medewerking geven. Het was een 
echt huiselijk feest, waar van stijfheid geen 
sprake was. 

Natuurlijk was er overvloedige consumptie 
en de 150 porties erwtensoep door de Artil
lerie cadeau gedaan, vonden gragen aftrek. 

In beide tehuizen was deze avond zeer 
geslaagd en zoowel voor de militaire en ci
viele autoriteiten als Adjudant van Kralin
gen, die zich zooveel moeite gegeven hadden 
voor dit nieuwe tehuis, was deze gebeurtenis 
een groote voldoening. Moge dit tehuis vele 
jongens onder zijn dak bergen en menig aan
genaam uur bezorgen. 

evenals de anderen naar zijn plaats. 
Daar kwamen reeds de bornmenwer-
pers ......... John was ender de slachtof-
fers. Toen zijn vriend hem bereikte, 
was hij reeds heengegaan, den bijbel 
stijf in de hand gekneld. Diep ontroerd 
keek Arthur naar den vriend, dien hij 
verloren had en het was hem als sprak 
dit Boek van een Reisgids voor de 
groote reis, die de jonge bekeerling 
aanvaard had, ver buiten bereik van 
afweergeschut en bommenwerpers. 

*~ 
Het bataljon was dien ochtend juist 

overgeplaatst van een kuststation en te
gen den avond liep een aantal mannen 
mismoedigd door de straten van het 
dorp. Er was niemand te zien, het 
plaatsje scheen geheel verlaten, tot een 
bunner een jonge vrouw opmerkte, die 
bij den ingang van een huis stond. 

0 ,nmiddellijk stapte hij op haar af, 
met de vraag, die hem en zijn kamera
den bezig hield : ,,Kunt u mij ook zeg
gen, waar een cafe te vinden is?" ,,Ja, 
dat kan ik wel, maar ik doe het niet" , 
was het verrassende antwoord. 

Nader onderzoek toonde den militair, 
dat hij met een heilsofficier te doen 
had. Toen raakte zij'n tong los en hij 
vertelde, dat het vijftal, waarvan hij 
de woordvoerder was, niet wist wat 
te doen dien avond. ,,Er is vanavond 
geen Legersamenkomst, maar wij gaan 
naar de kerk", zeide de slumzuster, die 
in het dorp gestationneerd was. ,,Er 
is hier nog een zuster en u kunt met 
ons meegaan. Waarom zoudt U dat niet 
doen ?" 

Aldus ,,uitgedaagd" namen de vijf 
soldaten de uitnoodiging aan en dien 
avond hadden de beide Luitenantes 
een escorte van vijf militairen. Na af
loop werden ze uitgenoodigd voor het 
avondeten in ,,The Lodge", zoo werd 
hun bereidwilligheid beloond. 

Menigmaal na dien eersten avond 
ging het vijftal denzelfden kant uit en 
den volgenden Zondag namen de zus-
ters 9 militairen mee naar de kerk .. ... . 

* ** Toen de cornetist van het Leger 
des Heils-muziekkorps ergens in Zuid
Afrika zijn militairen dienstplicht ging 
ver"Vullen, lag het voor de hand, dat hij 
hoornblazer van zijn bataljon werd. De 
,,hoorn" was hem echter niet naar zijn 
zin, want. . .... hij had een plan. Hij 
vroeg toesternming een z.g. ,,cornet a 
piston" te mogen gebruiken en clan 
des avonds, als hij de laatste ronde ge
daan had en het ,,lichten uit" had ge
blazen, dit te mogen doen volgen door 
het zoo gelief de Engelsche avondlied 
,,Blijf bij mij, Heer.,, En, wat zeker 
een zeer groote militaire uitzondering 
was, de toestemming werd verkregen ! 
Het kamp lag ver weg tusschen de 
heuvels en elken avond luisterden de 
mannen nu vol spanning naar de be
kende tonen, die een zekere rust over 
het tentenkamp legden. 

Op zekeren avond liep een der 
wachthebbende soldaten als mecha
nisch zijn route op en neer. Zijn ge
dachten waren zeker niet bij wat hij 
deed. Hij was een Christen, ook een 
heilssoldaat, toen hij zijn korps verliet 
om dienst te nemen. Maar langzamer
hand was hij afgegleden en verkoeld en 
dien avond, in de stilte van zijn wacht, 
keerde hij tot zichzelf in en overdacht 
al wat hij verloren had. Plotseling werd 
de stilte verstoord door de cornettonen 
en toen hij zich omkeerde zag hij de 
silhouette van zijn mede-makker af
geteekend boven den heuvel. ,,Blijf bij 
mij, Heer" - de jonge man in khaki 
capituleerde volkomen. Met het ge
weer in de hand viel hij op een knie 
neer, het hoofd ontbloot, en in een 
absolute overgave gaf hij zich aan God, 
Dien Hij had verlaten en vroeg om 
vergiffenis. En toen de laatste, uitge
rekte toon weerklonk, stemde hij met 
een vurig ,,amen" in met den laatsten 
regel : ,,Helper der zwakken, steun en 
schraag mij meer". Toen begon hjj zijn 
mechanischen loop weer op zijn wacht
post - een vernieuwd mensch. 
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V AN verschillende plaatsen op Java wa
ren de Indonesische officieren gekomen 

naar hun Congres. Sommigen hunner had
den elkaar in jaren niet gezien en het eerste 
samentreffen droeg dan ook een zeer harte
lijk karakter. 

Het Congres begon met een slamatan en 
aan het einde van dezen gezelligen, gemeen
schappelijken maaltijd werd er gelegenheid 
gegeven aan verschillende makkers om te 
verteilen met welke gevoelens zij waren op
gekomen naar deze jaarlijksche bijeenkom
sten. Uit aller getuigenis sprak het verlangen 
om geestelijk verrijkt te worden en een ont
moeting met God Zelf te hebben. Zoo kon 
het wel niet anders, of de zegen des Heeren 
kwam met voile stroomen gedurende de voile 
dagen in de besloten zoowel als openbare 
samenkomsten. 

Even tillen wij het gordijn op van de offi
cierssamenkomsten. De Kommandant bepaal
de onze makkers bij het woord van Samuel : 
,,Spreek Heer, want Uw knecht hoort". Waren 
wij bereid, wij, die het opzienersambt van 
God ontvangen hadden, naar Zijn stem te 
luisteren en die te gehoorzamen? Zijn wetten 
altijd te aanvaarden ? In den waren zin ar
beiders Gods te zijn ? Deze tot zelfonderzoek 
dringende vragen werden ons voorgelegd en 
met een grooter verlangen om anderen te 
helpen en met een dieper besef van de ver
antwoordelijkheid, die op hen rustte, zijn 
allen naar hun posten teruggekeerd. 

S TR IJ D K RE ET 

DE KOMMANDANT LEIDT HET CONGRES VOOR 
INDONESISCHE OFFICIEREN TE SEMARANG. 

De deelnemers aan het Congres te Semarang. 

Na de officiersbijeenkomsten volgden de 
openbare samenkomsten. Op ZATERDAG
A VOND een groot kampvuur. Honderden Ja
vanen drongen dicht om ons heen. Het was 
voor velen wonderbaar hun eigen landge
nooten te zien in de keurige uniform van het 
Leger des Heils. Met ernst werd geluisterd 
naar de boodschap van de liefde van Christus, 
die alle volkeren omvat. 

Op Zondagmorgen een voile zaal. De bij
eenkomst werd door Majoor Nelwan geopend 
met gebed en daarna klonk de samenzang 

gloedvol op, waardoor dadelijk een intieme 
sfeer werd geschapen. Adjudant Young las 
psalm 24 voor, waarna het officieren-zang
koor en meisjeskoor van het Oogl. hospitaal 
zongen. Enkele officieren spraken over de 
vreugde den Heer te mogen dienen en den 
vrede, die op den weg der gehoorzaamheid 
hun deel was. Met aandacht werd ook ge
luisterd naar het woord van mevrouw Lt. 
Kolonel Lebbink. Hierop begon de Komman
dant zijn toespraak aan de hand van den 
bijbel. Het kwaad, dat niet van buiten komt, 
maar vanuit het hart des menschen en zoo 
het leven verwoest, was zijn uitgangspunt. 

DE CHEF - SECRETARIS EN 
MEVROUW LEBBINK in MIDDEN .. CELEBES. 

blauwe en witte rokken met rose blouses en 
een witten badhanddoek, gracieus als sjaal 
omgeslagen (in hun oog een der mooiste ver
sieringen) begeleidde den stoet door de rijst
velden naar het kwartier, waar verfris
schingen konden worden gebruikt. Des avonds 
werden brandende toortsen meegenomen bij 
den tocht naar de zaal, een km. van het 
kwartier gelegen. O.fschoon er slechts 150 
plaatsen waren, drongen zich een 340 men
schen in het gebouw. Met het ,,God zij met 

Zooals wij de vorige maand beloofden, 
willen wij nog iets in deze Strijdkreet ver
tellen over het bezoek van de Kolonels aan 
dit verre zendingsveld, aangezien het rapport 
telaat binnen was voor het December-num
mer. 

komsten. Openlucht-bijeenkomsten stonden 
op het programma, besprekingen met offi
cieren en autoriteiten bij het bezoek aan 
Donggala, etc. 

De Chef-secretaris bezocht, vergezeld van 
den D. 0., Brigadier Woodward, KANTEWOE. 
De reis hierheen is ver en vennoeiend, doch 
het mooie zendingswerk, dat er gedaan wordt 
is een bezoek overwaard. Vanaf GIMPOE, 
waar mevrouw Lebbink achterbleef om de 
school te inspecteeren en een kindersamen
komst te leiden, waarna ze naar Koelawi 
zou terugkeeren, was het een tocht van 7 
uur te paard langs bergen en dalen, door 
oerbosschen en diepe ravijnen. Vooral het 
laatste stuk was zeer warm, doch daar stond 
een 60-tal makkers van Moeroei met de offi
cieren en, begeleid door zang en muziek 
werden, de laatste 2 KM afgelegd naar het 
Officierskwartier. Bij den ingang van het 
dorp deden twee oude koppensnellers-voor
vechters een oorlogsdans als uitdrukking 
(komisch ! ) van hun welkom. 
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Duidelijk en krachtig kwam de boodschap 
tot aller hart. ,,Maar God kan het hart ver
anderen" zeide de Kommandant en hij toonde 
dit aan met een bijbeltekst, die geen twijfel 
laat. De beloften Gods werden heerlijk voor
gesteld en aan het einde der bijeenkomst 
zochten velerf den Heer. 

De laatste samenkomst. 
Helaas kon wegens den regen de openlucht

samenkomst niet doorgaan, doch de avondsa
menkomst was om niet te vergeten. Stamp
vol was de zaal. Echte Legersamenkomst met 
gloedvolle getuigenissen ove:r: verlossing en 
vrede gevonden in Christus. Nogmaals zong 
het officierenzangkoor en onvermoeid en 
even krachtig als ooit kwam daarna de Kom
mandant nogeens met het W oord Gods. In den 
geest teekende hij Jezus, tot Wien allen kwa
men, die ziek en zondig waren en met vreug
de kwam de boodschap, dat ook nu Jezus de 
Verlosser was, indien men slechts tot Hem 
wil komen, gehoorzaam wil zijn en breken 
wil met de zonde. Een en twintig personen 
knielden dien avond neer om dien zegen te 
zoeken. Geen wonder, dat er groote blijd
schap was onder Gods volk en dat onze mak
kers naar hun vaak eenzame posten terug
keerden met nieuwen moed en bezieling. 

De Kommandant werd in deze bijeenkom
sten krachtig terzijde gestaan door den Chef
Secretaris en mevr. Lebbink, en Brigadier en 
mevrouw Loois. De Brigadier gaf prachtige 
verdiensten als onvermoeide vertaler. 

Nog een bezoek aan de Landbouwkolonie 
en een officierssamenkomst voor Europeesche 
officieren volgde in Kalawara en daarna ging 
het naar Donggala. De boot was echter ver
laat met eenige dagen en dit gaf den Kolonel 
nog een gelegenheid Bambarimi te bezoeken, 
waar de officieren juist dien morgen ver
blijd waren met de geboorte van een doch
tertje. Een gezegend oogenblik werd hier 
doorgebracht en toen moest de terugreis aan
vaard worden. 

Het is wel niet doenlijk van elke plaats 
afzonderlijk alles te vertellen, daarom alleen 
hier en daar en greep. De reis ging langs 
gebaande wegen nu en dan in de auto, doch 
meestens langs ongebaande wegen, diep de 
bergen in. Soms moesten eerst omgevailen 
boomen wordei:i weggeruimd, rivieren door
waad en uren lang te voet of te paard ge
gaan worden om de posten te bereiken, doch 
het hartelijke welkom, dat den Kolonels over
al wachtte, vergoedde alle gegeven moeite 
ruimschoots. Aan het eind van den tocht was 
er altijd een groep heilsofficieren, blij om 
het bezoek ; daar waren schoolkinderen met 
hun fluitkorpsen ; daar waaide het ,,Rood
Geel-Blauw" hun tegemoet, als teeken van 
eenheid in Christus en daar waren ook altijd 
de samenkomsten yoor jong en oud en vele 
zielen, die den Heer zochten. De Kolonels 
gevoelden, dat ze hartelijk welkom waren in 
Midden-Celebes. Zij vonden er hetzelfde 
Leger, dezelfde liederen, dezelfde liefde vocr 
zielen en vreugde in den Heer, al leven onze 
makkers daar onder geheel andere omstan
digheden. 

In de bijeenkomst, die des avonds gehou
den werd, waren een 360 menschen bijeen, 
waarvan 21 den Heer zochten voor hun eigen 
leven. Het was een heerlijk gezicht hen te 
zien komen, zich een weg banend door de 
schare. 

De Legerzaal te Koelawi bij gelegenheid van hoog 'bezoek. 

In vele van de plaatsen werden kinderen 
09gedragen, dikwijls in grooten getale, want 
de moeders schenen het een vreugde en eer 
te vinden, dat de bezoekers van Bandoeng 
hun kinderen aan den Heer wijdden en hun 
eel" nieuwen naam gaven. 

Ook onze scholen werden bezocht. Mevrouw 
Lebbink examineerde het werk, dat ingeleverd 
was voor een schrijf-wedstrijd der 19 volks
scholen en menige prijs kon in den loop van 
dit bezoek aan de scholen worden uitgereikt, 
als de Kolonels de betrokken plaats bezoch
ten. 

Natuurlijk werden ook Gezinsbond-samen
komsten geleid en verschillende kindersamen-

De Legerzaal te Rowiga. 

Om 7 uur den volgenden morgen ging het 
door naar Kantewoe, een tocht van twee 
en een half uur. Ditmaal was het een fluit
korps van volwassenen, dat den Kolonel ver
welkomde en hem naar het kwartier escor
teerde in gezelschap van den Madika. Een 
schoolinspectie en Gezinsbondsamenkomst 
stonden voor dien dag nog op het program.ma. 
Op Zondagmorgen allereerst de kindersamen
komst met een 130 kinderen, daarna de 
samenkomst voor volwassenen, waarin een 
10-tal kinderen werd opgedragen, schoolprij
zen werden uitgedeeld en aan twee plaatse
lijke officieren het insigne voor vijf- en tien
jarigen trouwen dienst uitgereikt. 

In den namiddag ging het naar PEANE. 
Hier wachtte de Madika-Malolo den Kolonel 
op in ,,gala" : zwart fluweelen jas met goud
borduursel, rood met zilver bestikte pantalon 
en dito hoofdtooi. Het ,,Wilhelmus" en ,,God 
save the king" werden gespeeld. Bijzonder de 
moeite waard is te vertellen van de toespraak 
gehouden door een der jonge vrouwen van 
het dorp. Met warmte betuigde zij daarin 
haar sympathie met Koningin Wilhelmina, die 
uit haar Haar land verdreven was, alsook 
met Generaal Carpenter, die door het bom
bardement van het Internationaal Hoofdkwar
tier zulk een verlies geleden had. In het 
hartje van Midden-Celebes verwacht men 
zulk een toespraak zeker niet, doch ze was 
een blijk van den geest van medeleven en 
waarachtige liefde, die het volk bezielen. 

Het fluitkorps der zusters, gekleed in 

u tot ons wederzien" nog in de ooren klin
kend, verliet de Kolonel den volgenden mor
gen dezen post om de reis aan te vangen 
naar KO ELA WI, waar mevrouw Lebbink 
en de officieren der Divisie hem wachtten 
voor het Congres. 

Behalve de gezegende samenkomsten voor 
officieren en goeroes, werd in deze plaats 
ook een mooie Jongelieden-demonstratie ge
geven, waaraan de vertegenwoordigers van 
9 korpsen deelnamen en die zeer geslaagd is. 

Nu ging de reis terug naar Kalawara, • 
waar vele belangrijke zaken besproken wer
den en afgehandeld. Op weg naar Rowiga, 
via Paloe werden enkele bezoeken afgelegd. 
Bij Rowiga zelf wachtten de verteger,;iwoor
digers van 11 korpsen de Kolonels op met 
vlaggen en banieren. Welkomsttoespraken 
en -zangen moesten de gasten in ontvangst 
nemen, terwijl een aantal meisjes met haar 
typische groote punt-hoeden een aardige 
oefening uitvoerde. Een officierssamenkomst 
volgde en toen ging de reis naar Bora voor 
de opening van de nieuwe zaal. De fluitkorp
sen van Bora, KapiroE, Menoesi, Tompoe en 
Rarangkoenaoe namen deel. Het dochtertje 
van de Adjudants Hansen van Kalawara.:. 
Landbouw-kolonie, overhandigde den sleutel 
aan mevrouw Lebbink, die daarop de zaal 
opende en aan God wijdde tot eer van Zijn 
naam en Heil der bevolking. Tjokvol werd 
het. De Magaoe van Sigi-Dolo in zijn witte 
met goudborduursel getooide uniform was 
mede aanwezig, vergezeld van echtgenoote 
en dochter. 

Vee! zegen heeft het bezoek van den Chef
Secretaris en mevrouw Lebbink aan de 
makkers gebracht en bemoedigd en versterkt 
zijn allen weer in hun afgelegen posten aan 
den arbeid, zielen winnend voor den Heer. 
God zegene onze kameraden in Midden
Celebes ! 

HOE BIDT GIJ 1 
Daar staat een reiger aan den oever van 

een waterplas. Naar zijn houding te oordeelen, 
zou men kunnen meenen, dat hij nadenkt 
over de macht en heerlijkheid van God en 
de heerlijke, dorstlesschende en reinigende 
eigenschappen van het water. In werkelijk
heid heeft hij echter heelemaal niet zulke 
gedachten, doch staat hij op de loer, of hij 
niet een visch of kikvorsch ontdekt, die hij 
dan gulzig opslokt. 

Precies zoo gaat het velen bij hun gebed. 
Zij zitten neer, maar denken niet na over 
Zijn macht en liefde, of Zijn Geest, die van 
zonde reinigt en heiligt of over Zijn natuur, 
die ons innerlijk bevredigt, doch het is slechts 
hun doel uit te vinden, wat en hoeveel zij 
voor zichzelf ontvangen kunnen, wat hun 
zingenot streelt en wat hen helpen kan de 
tijdelijke genoegens dezer wereld te genieten. 
Zij wenden hun aangezicht van de Bron van 
ware vreugde af en hechten hun hart aan de 
vergankelijke dingen der wereld, waarmede 
zij straks zelf ten onder gaan. 

Sundar Singh. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NAT!ONAAL HOOFDKWARTIER. 
BEVORDERINGEN: 

Tot Majoor: 
Adjudant M. M. Brou,wer 

" 
A. N. Ch. Hansen * 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luitenant P. Lagea 

Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 

J. Datimesak M. Nggoeni 
J. J. Gabriel S. Pipi 
D. Han Lian Nio H. J. Pongoh 
S. Hatusu,py A. Rattu 
W. J. F. Ismael A. J. Sahanaja 
F. Kembi 
Th. Megawe 
E. Mu,skita 
.J. Napitoepoeloe 
H. Nawa 
J. M. NeLwan 

E. Sendow 
R. B. Simandjoentak 
P ~ingkali 

G. M. Taita 
H. Tampoebolon 
Tan Sing Nio 

AANSTELLINGEN : 
Majoor A. Both naar Batavia, Meisjeshuis 
Luitenant Daenoeri naar Magelang I 
Luitenant H. J. Kambei naar Toeren 
Luitenant E. Mirah naar Poerworedjo 
Luitenant J. Ngahoe naar Pekalongan 

A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

Bandoeng, 19 December 1941. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 
Van het Internationaal Hoofdkwartier werd 

bericht ontvangen, <lat Commissioner Arthur 
Blowers, de Internationaal Secretaris voor 
Azie, Europa, Afrika, Centraal-Amerika, en 
West-Indie en Commissioner George Troth, 
Hoofd van het Financieel Departement aan 
het !.H.K. aan het eind van dit jaar uit den 
actieven dienst zullen treden. 

Commissioner Blowers heeft in zijn functie 
als Internationaal Secretaris vele jaren de 
belangen va.n Ned.-lndie bij den Generaal 
behartigd, wat hij met goede kennis van 
zaken deed, daar hij zelf langen tijd in 
Britsch-Indie arbeidde en om zijn bijzondere 
tact en toewijding de Kaiser-i-Hind medaille 
ontving in 1924, terwijl hem in 1937 voor de 
bijzondere diensten aan het Zendingswerk 
bewezen, de Order van den Stichter werd 
toegekend. 

De kronieken voor het nieuwe jaar staan 
door het uitbreken van den oorlog in den 
Pacific en daardoor ook in ons Ned.-Indie, 
in bet teeken van zeer gewijzigde omstandig
heden. 

Leger, Vloot, Lucht- en Burge!'Wachten 
zijn gemobiliseerd; de mannen zijn naar het 
front en de verdedigingslinies vertrokken en 
de vrouwen maken zich op voor plaatselijke 
hulpverleening. Wij weten niet. wat de toe
komst ons brengt, maar wij gelooven, dat de 
macht van bet kwade overwonnen zal wor<len 
door die van het goede. Moge de profetie 
van Jesaja aan koning Hizkia, teen Sanherib 
Jeruzalem belegerde, ook nu in vervulling 
komen: 

,,Gelijk een hongerige droomt dat hij eet, 
maar als hij ontwaakt, zoo hongert 

[hem neg; 
gelijk wanneer een dorstige droomt, 

[ dat hij drinkt, 
maar als hij ontwaakt, zoo versmacht 

[hij van dorst ; 
zoo zal het zijn met de menigte der vol

[ken, die den berg Sien bestrijden." 

Onze Generaal gaf van zijn groote bezorgd
heid, belangstelling en medeleven blijk bij 
het betrekken van ens territorie in den oor
log door het zenden van een telegram, dat 
u kunt vinden op pagina 4 - 5. 

De Territoriaal Kommandant is in verband 
met het uitbreken van den oorlog in contact 
geweest met de Divisie-Officieren van West-, 
Midden- en Oest-Java, die opdracht gekregen 
hebben het werk onder de gewijzigde om
standigheden zoo geed mogelijk voort te 
zetten en zich klaar te maken voor pogingen 
tot steunverleening. 

Op het Hoofdkwartier werd ender leiding 
van den Kommandant een Krijgsraad ge
houden met al de hoofden van de Departe
menten tot: 

,,OP TEN STRIJDE !" 
VELDTOCHT VOOR HET NEDERLANDSCH-INDISCHE TERRITORIE. 

Oproep van den Kommandan aan alle officieren, plaatselijk officieren, 
soldaten en Christen-vrienden, tot het verkondigen van het Evangelie, het 
brengen van de Blijde Boodschap aan de bevolking van deze Gewesten, door : 

I. Intensief huisbezoek, van huis tot huis, van kampong tot 
kampong. 

II. Literatuur-verspreiding : bijbels, Evangelien, boeken, tractaten, 
de ,,Strijdkreet" en ,,Pemberita Peperangan". 

III. Bijzondere bijeenkomsten in zaal en openlucht; wijk- en huis
samenkomsten. 

Het ligt in de bedoeling deze intense, geestelijke paging te doen gedu
rende de eerste drie maanden van het jaar en dan in de laatste maand van 
den Veldtocht, April, voor zooverre dit mogelijk is, de inzameling der 
vruchten te houden op den Eersten en Tweeden Paaschdag en een inzegening 
te hebben van soldaten en jong-soldaten. 

In de maand JAN U AR I zal de voorbereiding plaatshebben, die be
staan zal in het bespreken van de plannen met officieren en soldaten en 
bovenal in veel gebed in alle korpsen en inrichtingen. Bijzondere soldaten
samenkomsten zullen worden belegd, kortom de wapenrusting zal geheel 
gereed zijn tot den grooten aanval in de daarop volgende maanden. 

Het Veldplan is gereed. Gezien echter de ernstige tijdsomstandigheden, 
waarin wij leven en het feit, dat deze plannen dagelijks kunnen veranderen, 
hopen wij van maand tot maand de bijzonderheden bekend te maken. 

Laat ieder officier en soldaat, elk Christen, oak buiten onzen kring, 
zich onverdeeld geven. 

Strijders van den H~er der heeren, Tot ons heeft Gods woord geklonken : 
Die bier leeft voor de eeuwigheid, Wekt hen uit den doodsslaap op, 

Jezus zal dra wederkeeren Die den booze in de armen zonke11 ! 
Vol van glans en majesteit ! Ziet hen slapen ! wekt hen op ! 

Zie de dageraad reeds gloren Laat het noodsignaal weerklinken ! 
Van de wederkomst van Hem, Spoedig hun ter hulp gesneld, 

Wiens gericht heel de aard zal hooren, Eer zij in den nacht verzinken 
En zal sidd'ren op Zijn stem. En hun vonnis wordt geveld. 

,,God van den hemel, Die zal het ans doen gelukken, en wij, Zijne 
knechten, zullen ans opmaken en bouwen." 

I. het inrichten van hulp-diensten bij mo
gelijke lucht-aanvallen ; noodhospitalen, 
mobiele cantines, brigades voor het ver
leenen van geestelijke hulp, enz. ; 

II. J;iet aanbrengen van bezuinigingen. 

Een 16-tal Heilsofficieren moest opkomen 
in militairen dienst. Laat ens onze makkers 
en hun gezinnen in onze gebeden gedenken, 
vooral hen, die op afgelegen posten in de 
Buitengewesten, zooals op Tarakan, Ambon, 
in de Minahassa en Midden-Celebes, Zuid-, 
West- en Oest-Sumatra, arbeiden. 

Het gedurende de vorige maand vastgestel
de programma voor de maand December ken 
neg door onzen Leider afgewerkt worden, o.a. 
de opening van den nieuwen vleugel van 
het Jongenshuis in Bandoeng, (wij verwijzen 
naar het uitgebreid verslag op pag. 4) en de 
serie Advents-bijeenkomsten eveneens in 
Bandoeng. 

De verschillende Kerstfeestvieringen in alle 
posten van het Leger des Heils zullen voort
gang vinden, al zijn de tijden, waarop deze 
plaats vinden, eenigszins gewijzigd. 

Tarakan. Uit Tarakan ontvingen wij een 
belangrijk rapport over de opening van ens 
tweede Tehuis voor militairen ; dit laatste 
is bestemd voor Indonesische militairen. 

De lfadetten. In verband met de tijdsom
standigheden werden de Kadetten bevorderd 
tot Kadet-Officieren en uitgezonden. Onze 
felicitaties aan de betrokken makkers. Megen 
zij in het voetspoor van hun Meester treden, 
,,het land doorgaande, geed doende en de 
menschen zegenende." 

Onze kollektanten. De Adjudants Lippe en 
Voogt zijn teruggekeerd van hun reizen van 
de Preanger- en Oost-J ava districten. Dank 
voor hun hulp, alsmede de respectievelijke 
gevers der verschillende bezochte onderne-

mingen. Kapitein van Erven, die bezig was 
in Oost-Sumatra en Atjeh, had een ongeluk 
en zal voor eenige maanden invalide zijn . 
Een spoedig herstel toegewenscht ! 

Hartelijkc gelukweuschen. Aan Adjudante 
Brouwer en Adjudant Hansen, die door den 
Kommandant zijn bevorderd tot den rang 
van Majoor, bieden wij onze hartelijke ge
lukwenschen aan. Moge hun leven nog voor 
velen tot zegen zijn ! 

Beatrix Klluiek. W egens het groote getal 
aanvragen voor opname moest uitbreiding 
gegeven worden aan de ,,Beatrix" Verloskun
dige Kliniek te Bandoeng door inhuur van 
een tweede gebouw. Ook het ,,William Booth" 
Ziekenhuis te Soerabaja werd uitgebreid 
door den bijbouw van een laboratorium en 
den aankoop van twee huizen ten behoeve 
van het Zusterhuis. 

Kerst-surprise. Majoor Palstra, de Maat
schappelijk Secretaris, was met zijn helpers 
en helpsters druk bezig met het klaarmaken 
en verzenden van 23.500 kerst-surprises aan 
onze militairen. Het was een ware bijenkorf 
op het Hoofdkwartier. 

De Veldtocht. Ook het Leger des Heils is 
voor de maanden Februari en Maart gemo
biliseerd voor een Veldtocht onder de vol
wassenen en de jeugd. 

,,Indie voor God, laat die leuze weerklin
[ken. 

Tot ze overal in het rend wordt verstaan." 

Moge 1942 een jaar voor U alien zijn, 
waarin Gods wil in Uw leven volbracht 
worde. Hij schenke U daartoe Zijn genade. 

RAD 10-UITZENDINGEN 

N. I. R. 0. M. 

2 Januari: 19.40 - 20.00 uur 
Godsdienstig Cultureele Lezing: 

Kommandanf A. C. BEEKHU/S 
over ,,De merkwaardige invloed van het 
Evang,elie op de misdadigersstammen in 

Britsch-In die". 

22 Januari 1 11.00 - 11 .20 uur 

Morgenwijding: Majoor D. RAMAKER. 

V[RBONDSOl[NST [N B[VORO[RING O[R ,,KRUISVAARO[RS" 
De feitelijk neg plotselinge wending in de 

huidige toestanden was oorzaak, dat de 
Kommandant moest besluiten de Kadetten 
eerder dan het werkplan aangaf, te bevorde
ren, daar hun diensten noodig zijn in den 
actieven dienst. Majoor Both en enkele der 
kadetten hadden de Kweekschool reeds ver
laten, om een aanstelling te aanvaarden op 
opengevallen plaatsen, zeer tot leedwezen der 
K weekschoolleiders en andere kadetten. 
De Verbondsdienst. 

Daar zaten ze, de ,,Kruisvaarders" met 
ernstige gezichten en dronken als het ware 
de laatste boodschap van den Kommandant 
in. Eerst had de Chef-Secretaris neg een 
bijeenkomst met hen gehad, doch deze Ver
bondsdienst was het plechtige uur van den 
dag. ,,Bedenk immer, Wie u gezonden heeft", 
zullen zij dit woord niet menigmaal nog in 
den geest hooren en dan die lezingzaal zien, 
afgeschermd met donkere gordijnen het ge
ronk van vliegtuigen en auto-getoeter in de 
ooren ? Ongetwijfeld, doch het zal tot 4en 
komen als een heilig woord, waarvan de 
groote beteekenis eerst Jangzamerhand, als 
de strijd en het leven ook hen zal drukken, 
tot hen zal doordringen. Moge dan ook de 
aanraking Gods, d1e voelbaar was in dat 
laatste heilige kwartier, teen zij een voor een 
langzaam opstonden en het Verbond met 
hun handteekening bekrachtigden, hun tel
kens opnieuw kracht geven tot volharden. 
De bevordering. 

Geen grootsche uitvoering van de door 
Majoor Both reeds lang tevoren gemaakte 
Proloog, doch wel rustige, vastberaden ge
zichten en een vurig ,,Halleluja" begroetten 
de volle zaal met belangstellenden op Dins
dag 17 December. Met blijdschap werd ge
zongen, voor een oogenblik de oorlog van 
vernietiging en geweld vergeten en de volle 
aandacht geconcentreerd op den oorlog tegen 
de booze machten des satans. 

Brigadier en mevrouw Hiorth, die als 

Kweekschoolvader en -moeder deze geeste
lijke kinderen moeten laten trekken, spraken 
hen beiden toe. De Brigadier zeide hen te la
ten gaan zonder vrees en maande hen immer 
bereid te zijn voor alles, ja, ze1fs om hun 
leven te geven voor de. zaak van Christus. 
Mevrouw Hiorth vergeleek ze met kaarsen, 
klein van licht, <loch niettemin toch in staat 
licht te verspreiden en te zegenen. 

Onder leiding van Adjudante Brouwer, 
zongen de kadetten een strijdlied, dapper en 
pittig zongen ze, daarin hun geest vertolkend 
van vastberadenheid tot getrouw volgen. 
Enkele kadetten kregen nu gelegenheid tot 
getuigen. Verlegen waren ze niet en van 
zenuwachtigheid was niets te bemerken. Hun 
woord was een danken voor genoten oplei
ding en een vertellen van wat God voor hen 
was geworden, daarbij gevoegd het verlangen 
tot dienen waar en hoe dan ook. 

Nu kwam de Kommandant met zijn laatste 
woord tot onze jonge makkers. Een rugge
steun zal zijn boodschap hun kunnen zijn, 
telkenmale als zij het zich in herinnering 
brengen : ,,lk heh U bij Uwen naam geroe
pen, Gij zijt MIJNE". Wat meer kan de Chris
ten verlangen ? Dan is het ,,overal met God" 
en overal veilig, overal goed.. Dan is er een 
dienen uit liefde en met vreugde. Menig 
goeden raad kregen de ,,Kruisvaarders" mee 
op hun kruistocht en toen schaarden zij zich 
om de geliefde Legervlag, en wijdden zich 
met hun !eiders in hun midden staand, aan 
God en Zijn dienst in het Leger des Heils. 
Mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink droeg hen in 
het gebed aan God op en als eerste aan
moediging kwam teen een jonge man zich 
aan den Heer wijden aan de zondaarsbank. 
En zoo trekken dan straks de jonge kadet
officieren deze duistere wereld in, zeker 
ender zeer ernstige omstandigheden, doch 
sterk in hun God en met de hand op Zijn 
beloften. God zegene hen en stelle hen tot 
grooten zegen ! 
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Zoodra het bericht van den oorlog met 
Japan bekend werd, heeft Konunandant 
Beekhuis op het Hoofdkwartier zijn Staf
officieren bijeengeroepen voor besprekingen, 
teneinde den huidigen omstandigheden het 
hoofd te bieden en nieuwe wegen tot Hulp
betoon te vinden. Niet minder dan 16 officie
ren zijn onder de wapenen geroepen, wat 
natuurlijk groote hlaten geeft in ornz:en 
arbeid, die niet gemakkelijk te vullen zijn. 
Spontaan zijn echter de vrouwen der militie
plichtige officieren in de bres gesprongen, 
waar dit maar eenigszins mogelijk was en 
doen, wat zij kunnen, om het werk te doen 
voortgaan. 

Een schrijven werd onmiddellijk gezonden 
aan alle werkers, ook in de buitengewesten, 
om zoo rustig mogelijk voort te gaan met 
bun arbeid en zich, waar mogelijk, ter be
schikking van de autoriteiten te stellen. 
Zooals blijkt uit de brieven, die dagelijks 
binnenkomen, is dit gedaan in een prachtigen 
geest. Zonder eenige terughouding of ge
dachte aan eigen veiligheid heeft men zich 
dienstbaar gesteld en het is vanzelfsprekend, 
dat al onze heilsofficieren dag en nacht 
gereed staan voor alles, wat van hen gevraagd 
zal worden. 

De Y-u~is V4n w.. 
D~er:. 

VOOR DE JEUGD. 

In een zekere landstreek huisde een draak, 
die de ganse omgeving met schrik vervulde. 
Geen der kampvechters, die heengingen om 
hem neer te vellen, keerde terug. Toen vaar
digde de abt van het Johanniter-klooster, 
waartoe de streek behoorde, een verbod uit 
om de draak ]anger te vervolgen. Hij wilde 
niet, dat iemand zijn leven langer nodeloos 
op het spel zou zetten. 

Een jonge ridder, die zich bij de genoemde 
Orde had aangesloten, liet echter de gedachte 
aan de bevrijding van zijn landgenoten van 
het vreselijke ondier geen rust. Hij vervaar
digde op een stille plek in het bos, een draak 
van hout en gewende zijn strijdros en bonden 
aan de aanblik van bet beest. Eindelijk na 
goede voorbereiding, trok hlj ten strijde. Na 
uren van vertwijfelende strijd gelukte het 
hem de draak de doodsteek te geven. Zelf 
overdekt met wonden keerde hij als over
winnaar naar huis terug, zijn buit achter 
zich aan slepend. 

Toen hij echter voor de kloosterpoort kwam, 
bestrafte de abt zijn ongehoorzaamheid. ,,Gij 
hebt de allereerste ridderplicht, die van ge
hoorzaamheid, verzuimd. Gij kunt mijn zoon 
niet meer zijn." Met deze woorden bande 
hij hem buiten de gemeenschap der ridders. 
De verzamelde menigte begreep niets van bet 
woord en vervloekte en beschimpte den abt. 

En de kampvechter zelf? Bescheiden en 
gewillig nam hij de harde woorden aan, zette 
de reden van zijn handelwijze uiteen en bad 
tenslotte om genade en om bet voorrecht de 
minste plaats onder de breeders te mogen 
innemen. 

Toen opende de abt zijn armen en zeide : 
,,Mijn zoon, gij hebt een nog grotere over
winning behaald dan over de draak. Gij hebt 
uzelf overwonnen, Uw ootmoed en Uw bede 
om genade is het sc4oonste van de ganse 
strijd". Vol ontroering herstelde hij hem 
weder in zijn volle rechten. 

Deze drakendoder doet ons denken aan 
Hem, die den satan zijn macht ontnam en 
Wiens deemoed en zachtmoedigheid door 
niemand overtroffen is, aan Jezus Zelf. 

STRIJDKREET 

Het Leger des Heils en zijn 
plannen in dezen Oorlogstijd. 
MOBIELE CANTINES. 

In alle groote plaatsen zijn besprekingen 
gaande, om in samenwerking met plaatse
lijke vereenigingen en autoriteiten, klaar te 
staan om er bij dag en nacht op uit te trek
ken met de Mobiele Cantine, teneinde heete 
koffie en thee te verstrekken aan man
schappen, L.B.D.-werkers, en eventueele 
slachtoffers van bombardementen. 

In Bandoeng is reeds zulk een Mobiele Can
tine gereed gekomen. Groote ketels worden 
meegevoerd, terwijl ook een E.H.B.0.-trom
mel volledig voorzien van alle benoodigd
heden, in den wagen aanwezig is voor direct 
gebruik. 

In Soerabaja is reeds langen tijd een 
soortgelijke Mobiele Cantine in werking, uit
sluitend voor de verzorging der wachtposten 
van ds militairen. Natuurlijk heeft deze het 
op dit oogenblik bijzonder druk. 
. Een vaste Cantine is reeds in werking 
en wordt bediend door officieren van het 
Leger des Heils voor de L.B.D.-werkers, 
eveneens te Soerabaja. 

In Tarakan is de rijdende Cantine ter 
verzorging toegewezen aan bet Leger des 
Hells en Adjudant Van Kralingen schrijft, 
dat tweemaal daags alle posten, die bereik
baar zijn, bezocht worden. Onze officieren 
daar zijn den ganschen dag bezig in het 
belang van onze jongens en de geest, die 
spreekt uit bet verslag van den arbeid 
gezonden getuigt van groot vertrouwen in 
de leiding van bet leger, zoowel als in de 

rechts: 
Een Mobiele Cantine van het 
Leger des Heils, werkzaam iu 
Louden. Tientallen zijn dage
lijks in actie, ovei· geheel En
geland verspreid. 

links: 
De Mobiele Cantine van l1et 
Leger des Heils in Soel'abaja. 
Bij het verzol'gen van militaire 
en politie-wachten bewees deze 
rijdcnde cantine reeds heel wat 
goede diensten. 

onwankelbare trouw aan God en Zijn uit
redding. In samenwerking met de COVIM 
wordt ook daar voor elk der jongens een 
kerstpakket gereed gemaakt. 

NOOD-HOSPITALEN. 

In Bandoeng zullen t.z.t. twee barakken 
van bet te bouwen nood-hospitaal, geheel 
ter verzorging van het Leger des Heils ko
men. Mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink zal 
hlervoor de verantwoordelijkheid dragen, 
bijgestaan door de zusterofficieren, die 
E.H.B.0.-diploma's hebben. Dit alles in over
leg met de B.M.O. 

In Soerabaja zijn de nood-barakken op bet 
terrein van ons ,,William-Booth"-ziekenhuis 
aan den Reiniersz Boulevard juist ger.eed 
gekomen. Dit heeft de capaciteit van ons 
ziekenhuis wat bet aantal plaatsen betreft 
zeer vergroot. Alle arbeid in verband hler
mede zal door het gewone personeel en onze 
officieren aldaar verricht worden. 

Gezien verschillende ziekenhuizen in Ban
doeng opgevorderd zijn voor oorlogsdoel
einden, komen er vele meerdere aanvragen tot 
opname tot de Beatrix-kliniek, zoodat wij 
genoodzaakt waren een gedeelte van een ge
bouw aan de overzijde te huren, teneinde aan 
alle aanvragen te kunnen voldoen. 

I 

Gezegende Adventsamenkomsten in Bandoeng. 
13 .. t.ii-15 December 1941. 

Toen bet plan voor de Adventsamen
komsten door den Kommandant gevormd 
werd, wist hij nog niet, dat het oorlogsmon
ster ook Ned.-Indie zelf zou bereikt hebben. 
God heeft het door Zijn Geest z66 geleid, 
<lat juist in de eerste week van de oorlogs
spanning, deze bijeenkomsten als een ver
kwikking en versterking voor het geloof tot 
ons kwamen. 

Het eerste onderwerp, voor den Zaterdag, : 
,,Maak u op, word verlicht", zette ons mid
denin de tijdsomstandigheden. Zendeling
leeraar Van der Brug, als eerste spreker 
wees op de noodzakelijkheid voor den Chris
ten om temidden van de verduisterde 
wereld, waarin wij letterlijk en figuurlijk 
leven, toch vooral het licht van Christus 
helderder dan ooit te laten schijnen, een 
,.transparant" leven te leiden in dezen voor 
den Christen zoo ,,groote tijden". 

De Kommandant volgde deze gedachte op 
met ernstig op de groote noodzakelijkheid 

te wijzen ,,de werken der duisternis af te 
leggen" en raakte in zijn belichting van dit 
onderwerp onmiddellijk de grondoorzaak van 
de ellende dezer wereld, doch ook van de 
individueele ziel ; de zonde. Echter . kwam 
de hoop voor de menschheid, door de genade 
Gods eveneens duidelijk en heerlijk naar 
voren. 

,,Emmanuel - God met ons" ! Dit onder
werp voor den Zondag werd door den 
Kommandant en Adjudante Brouwer des 
morgens en den Chef-Secretaris en Majoor 
Ramaker des middags duidelijk ontvouwd, 
van verschillende kanten. De rijkdom, bns 
deel in de wetenschap, dat GOD, de Almach
tige, onze Bondgenoot is in den strijd des 
levens, werd voor ons grooter dan ooit, toen 
de sprekers met beelden uit bet On.de en 
Nieuwe Testament, dit heerlijke in velerlei 
schakeering ons voor oogen brachten en wij 
gevoelden bet, zonder ,,Emmanuel - God 
met ons", kunnen wij niet voorttrekken en 

BELOFTEN VAN ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS 

,,Alie din9en, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen 

u geworden ." (Mark. 11 : 24) 

,,Bij God zijn alle dingen mogelijk." (f\.1atth. 19: 26) 

,,Alie dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft." (Mark. 9 : 3) 

,,Zoo gij iets begeeren zult in Mijnen naam, lk zal het doen." (Joh. 14: 14) 

,,Tot nu toe hebt gij niet gebeden in Mijnen naam ; bidt, en gij zult ontvangen, opdat 

uwe blijdschap vervuld zij." (Joh. 16: 24) 

,,Ziet, lk ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." (Matth. 28 : 20) 

JANUARI 1942 

In Ambon staat Majoor Gerth ter beschik
king van den L.B.D.-dienst, terwijl in ons 
gebouw aldaar de geneeskundige hulpdienst 
is gevestigd. Mevrouw Gerth verleent in die 
afdeeling haar zeer gewaardeerde hulp. 

In Padang, waar mevrouw Mepham de 
zieken in ons ziekenhuis verzorgt, is de Ma
joor door den burgemeester aangewezen als 
plaatsvervangend Hoofd van den L.B.D.
dienst. 

Dit is slechts een greep bier en daar, doch 
over de gansche linie zijn officieren en sol
daten met hart en ziel bezig zich paraat te 
maken en doen intusschen wat zij kunnen, 
om de' menschen geestelijk te helpen en te 
steunen, wat zeker de moreele draagkracht 
in deze dagen verhoogt. 

Geve God allen, die zich wijden aan den 
dienst der naastenliefde Zijn zegen en be
scherming in welken arbeid dit ook zij, en 
Zijn bijzondere genade aan hen, die in de 
frontlinies hun plichten voor Land en Volk 
verrichten. 

Moge Gods zegen ook in bijzondere, mate 
bet deel zijn van onze geliefde Koningin en 
de voorlichting van Zijn Geest geschonken 
worden aan den Gouverneur-Generaal en 
allen, die ons in deze moeilijke tijden moe
ten leiden ! 

willen wij ook niet verder gaan en zoowel in 
bet openbaar als in stilte werd menig gebed 
opgezonden tot God om meer van Hem te 
mogen bezitten. 

Was ons gedurende de eerste twee dagen 
de noodzakelijkheid van het bezitten en uit
dragen van het Licht duidelijk gemaakt en 
het verlangen naar God Zelf in ons verdiept, 
de laatste dagen toonden ons de noodzakelijk
heid ,,rechte banen" te maken, waarlangs 
God tot de ziel zou kunnen komen. Majoor 
Wuite en de Konunandant spraken des mor
gens, ds. Van Duinen en Majoor Barbier des 
middags. Allen vonden op eigen wijze een 
antwoord op de vraag : ,,Hoe zal ik U ont
vangen ?" Het werd een dag van ernstig 
zelfonderzoek, van een innig verlangen naar 
God Zelf, niet Zijn gaven of zegeningen al
leen. Een begeeren van Zijn heerlijkheid, 
reinheid, kracht en liefde. Doch tegelijkertijd 
zagen wij de kromme wegen, die er nog 
waren en de innige toon, waarmede vele der 
liederen werden opgezongen, vertolkte wat 
leefde in de ziel van velen: ,,0 kom in mijn 
hart, Heer Jezus, er is plaats in mijn hart 
voor U." 

Vele goede dingen kwamen tot · ons deze 
dagen en bet werd echt ,,Advent" voor allen, 
een verwachten van Hem, Die de wereld al
leen kan ver lossen en zaligmaken. 

WELDADEN DIE NIETS KOSTEN. 

Een vriendelijk aangezicht bij de eento-
nigheid van den dagelijkschen arbeid. 

Een warme handdruk voor den beproefde. 
Een vriendelijke groet ook voor den armste. 
Een voorzichtig zwijgen, als men de fouten 

van anderen ziet. 
Een blik met medegevoel voor hen, die 

verborgen leed dragen. 
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