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Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt

met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uwe zielen kan zalig

maken. En zift daders des woords en niet alleen hoorders, uzelven met valsche over-

legging bedriegende.

Jakobus 1 : 21, 22.
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„MORMONISME".

Wat het heeft gedaan. - Wat het doet. —
Wat het voornemens is te doen

Geschreven door President Loreuzo Snow, op verzoek van den Redacteur

Clias. F. Lummis, en gepubliceerd in zijn geïllustreerd Magazijn

„The Land of Sunshine," oplaag 30.000. San Francisco,

Californië, October 1901.

Vervolg en slot van bladzijde 53.

Ja een wonder is het om van de verschillende deelen der
aarde mannen en vrouwen te brengen, van verschillende spraken,
hebbende verschillende overleveringen, geleerd in andere scholen

en gewoonten, om hen gelijkslachtig te maken. Zij leven zijde aan
zijde in vrede en eensgezindheid, werken vereenigd voor één doel.

En dit is slechts een gedeelte, slechts het materieele gedeelte van
datgene, wat het Mormonisme verricht heeft.

Maar er is ook natuurkunde en gezelligheids vraagstuk aan
het onderwerp verbonden wat den „Anglo-Saxen" hetzij hij een
Amerikaan of Engelschman is niet kan falen te waardeeren. Hij

zelf een produkt zijnde van een vermengd ras aan hetwelk hij

zijne uitnemende en hooge natuur te danken heeft, voor hem ver -

eischt het geen argument om hem te overtuigen, dat de hoogste
type van den mensch de gemengde type is, vermengende in één ras

de qualiteiten van velen. De typische Engelschman welke nu be-

staat, wat is hij anders dan een mengsel van een Brit, Sax, een
Noorman ot' een Deen? De typische Amerikaan, wat is hij anders
als een van de voortbrengselen van de meest verlichte en beste
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menschen der aarde? De typische Mormoon, de geschiedenis herhaalt

zichzelven in het scheppen van hem, door eene vereeniging van macht
en kracht ie doen samenwerken voor de verbetering van het mensch-
dom, zoowel op geestelijk als op natuurlijk gebied Het geheele
en eenigste idee van het Mormonisme is verbetering op natuurlijk,

tijdelijk en geestelijk gebied. Een halve edukatie kan een Heilige

der laatste Dagen niet tevreden stellen. Hij houdt zich aan de
woorden van Herbert Spencer - dat de functie van opvoeding,
is om iemand voor zijn gansche leven voor te bereiden, doch zegt

eveneens dat, „een geheel leven" vertaald moest worden in „het
leven hier en hiernamaals". Jozeph Smith beweerde dat „verstand
is de heerlijkheid Gods", en dat een mensch zonder eenige kennis
niet behouden kan worden, en dat elk beginsel van wetenschap
dat wij hier verkrijgen, in de opstanding met ons zal verrijzen;

en hier bijgevolg hem van waarde zal zijn in de wereld van
onkunde en zonde.

Hij leerde dat een mensch door gestadige vooruitgang een-

maal tot de ontwikkeling van goddelijke wezens kan komen en
worden als zijn Vader die in de hemelen is. Om deze ideên te

verhoogen, en om zichzelven en zijne medemenschen in de geleerd-

heid der wereld op te voeden, richtte hij in Ohio, Missouri en
Illinois scholen op. En ik zelf, alhoewel toen niet aan de Kerk
verbonden, werd door den goeden naam van de Hebreeuwsche
school welke door Jozeph Smith opgericht was, naar Kirtland ver-

lokt, en terwijl ik met den stichter van de school en anderen van
mijne medestudenten en leiders van het Mormonisme hoorden,
werd ik tot het geloof bekeerd.

Te Nauvoo en Salt Lake City werden universiteiten opgericht,

in laatstgenoemde plaats reeds zeven maanden nadat de pionier-

kolonie zich daar gevestigd had. Ja zelfs vroeger, toen zich een

emigratie gezelschap aan de Missouri rivier ophield. En dadelijk

na de aankomst in de Salt Lake vallei stichtten zij scholen voor

de opvoeding van hunne kinderen. En waar zich de Mormonen
ook gevestigd hebben, is de dorpsschool het eerste geweest waar-
over gedacht en waarvoor gezorgd werd. Voor zijn dood stichtte

President Young, de Brigham Young Academy te Provo, en het

Brigham Young College te Logan en had op 't oog de stichting

van een nog hooger instituut te Salt Lake City, en men gaf zoowel
godsdienstige als handwerkopleiding en alle andere takken van ge-

leerdheid. Sedert dien tijd heeft de Kerk haar beginsel getrouw,
stichtte de universiteit te Salt Lake City, en academiën in, de
verschillende ringen. Utah met haar staats-universiteit, hare uit-

muntende publieke schoolstelsels, en andere geleerdheids-instu-

tutiën, staat bij de beste en eerste der staten van opvoeding en
ontwikkeling. In 1832 werden te Kirtland de eerste Mormoonsche
scholen opgericht en hoogere klassen vervolgens in den tempel te

dier plaatse onderwezen. Niettegenstaande de gebouwen welke de

heiligen gebouwd hebben — zijnde zes in getal en bezitten er nu
slechts vier — waren niet daar gesteld om er schooloefeningen in
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te houden, doch waren opgericht om er heilige verordeningen in

te verrichten.

De grootste was die in den Salt Lake tempel, gebouwd van
inlandsche granietsteen, bestaande in plaatsen, twintig Engelsche
mijlen ver in de bergen, en werden in die tijden van moeite en
armoede per voertuig van daar gehaald. Wegens deze omstandig-
heden kostte de Salt Lake tempel omstreeks vier millioen dollars

voor de constructie.

In den tabernakel welke aan den tempel grenst, staat het
groote orgel, 't welk ongeveer dertig jaar geleden door Mormoon-
sche artisten en van inlandsche materialen gebouwd werd, immer een
wondervol instrument en ver buiten den grens van den Staat

beroemd. Het heeft den muzikalen vooruitgang bijgehouden, van
tijd tot tijd de laatste verbeteringen ondergaan, zoodat het heden
ten dage door de beste muziek-kritici als een der beste van dat
soort in de wereld beschouwd is. Ook is het gezegd, dat het in

variatie van constructie en kwaliteit van toon de beste en uit-

nemendste in orgelbouw is. Het orgel heeft een waardige companion,
het tabernakelkoor van zeshonderd stemmen, waarvan de helft in

het jaar 189, deelnam in den zangwedstrijd op de wereldtentoon-
stelling, wegdragende op één na den hoogsten prijs. De algemeene
liefde voor muziek en de snelle vooruitgang in die kunst in den
staat Utah, is een van de merkwaardigste uitingen van onzen
godsdienst. In 't algemeen heeft de invloed van het Mormonisme
op godsdienstig gebied de merkwaardigste vorming op hare loop-

baan gemaakt. Het publiceeren van haar leeringen heeft eene zeer

groote uitwerking gehad in het veranderen en verbeteren van
christelijke inzichten en gevoelens en in het veranderen van de
geloofsbelijdenissen der kerken. De verdoemenis van kinderen en
de eindelooze foltering der ziel — een leer door de Mormonen
bestreden — wordt niet meer zoo sterk geloofd als het door de
verschillende secten eens geleerd werd. En de „grootere hoop"
van bekeering aan de andere zijde des grafs in en buiten het
Mormonisme neemt langzamerhand toe in de begrippen en denk-
beelden van het Orthodoxe christendom. Andere punten toonen
aan, de oudheid van het Evangelie, haar vooruitgang, in plaats

van stilstand in de toekomende wereld. Sedert een Mormoonsche
dichteres eene bedezang aangaande onze eeuwigen Vader en Moeder
schreef, heeft het op menige gedachte der christenen den indruk
gemaakt, dat het eene redelijke zaak is, dat wij eene moeder
zoowel als een Vader in den hemel hebben. Ja in veel andere
wegen is het voor den nauwkeurigen student .der geschiedenis
duidelijk, dat het Mormonisme als een zuurdeesem heeft gewerkt
op de godsdienstige secten; beiden bewust en onbewust van het-

zelve, hebben zij het geuit en gedacht. Dit is voornamelijk bewezen
in de toename van vrijere ideen in de Protestantsche kerken
gedurende de laatste vijftig jaren.

Als mij gevraagd zou worden om de grootste werken van het

Mormonisme te noemen, zoo zoude ik niettegenstaande dit alles
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moeten spreken van haren geestelijke overwinningen, bewijzen in

hare uitwerkselen in de levens, karakters, en bestaan van de be-

keerlingen; en in de wonderbaarlijke geloofsontwaking en hervor-

ming die in hunne zielen heeft plaats genomen, door het aannemen
en beoefenen van hare beginselen. Een groote hoop, nam plaats

in hunne harten, zij verwijderde allen twijfel, en waren verzekerd
dat hunne zonden vergeven en afgewasschen waren. Door het
medium van den Heiligen Geest wisten zij dat zij met God in

communicatie gekomen waren. Zij verkregen een belofte niet alleen

tot zaligheid, doch eveneens tot verheerlijking en verhooging in de
wereld hiernamaals, hetwelk van gehoorzaamheid en getrouwheid
in deze gewesten afhing. Ook werd hun de kennis medegedeeld
van een voor- en nabestaan, de eeuwigdurende verwantschap van
onze familiën in den hemel zoo zij op aarde gevormd werden,
's Menschen echte verwantschap met God, en al hetgeen het
inhoudt in den weg van vooruitgang in de uitnemendste vol-

maaktheid. Alle deze dingen geven vrede en eene zekerheid in de
ziel, het geeft een tijdelijke en geestelijke verhooging die alle ver-

stand te boven gaat en schenkt de grootste zegeningen die ooit een
godsdienst schenken kan.

Zooveel over hetgeen bet Mormonisme gedaan heeft. Nu in 't

kort wat het doet. Het zet het werk voort dat door Joseph Smith
begonnen is en waarop Brigham Young en zijne onmiddellijke
opvolgers gebouwd hebben. Doch uit achting voor de wetten des

lands, en veel lijden in den beginne, heeft het de uitoefening van
een grondbeginsel ter zijde gelegd, — het patriarchaal of veel-

voudig huwelijk .
— door hetwelk zij had gehoopt de ideön aan-

gaande natuur van den geest, en stoffelijke regeneratie of her-

schepping der geslachten te demonstreeren uitgenomen dit beginsel,

worden alle beginselen welke door den stichter van deze kerk
geleerd werden, met kracht door hare leden aangenomen en
beoefent De prediking van het Evangelie en de vergadering van
Israël gaat voort. Van achttienhonderd tot twee duizend zendelingen
worden in het zendingsveld gehouden, die voor hun eigen uitgaven
zorgen en het Evangelie om niet verkondigen. En waar de wetten
des lands het toelaten is van den beginne het prediken zonder
malen of buidel beoefend geworden. Op deze wijze werd het door

de vroegere Profeten en Apostelen gedaan, en het is bewezen dat

waar zulks nu gedaan kan worden, dat het aan de Ouderlingen,
een onwrikbaar vertrouwen in God schenkt, en hen bekleedt met
den waardigen geest hunner roeping. Ieder waardig mannelijk lid

der kerk heeft een mindere of meerdere graat of roeping van het

priesterschap, en wordt door hem hier of elders ten uitvoer

gebracht, door het Evangelie te prediken en om de verordeningen
van hetzelve te bedienen. Het getal der Heiligen der laatste Dagen
bedraagt 300.000 en deze wonen bijna alleen in Ringen van Zion,

waarvan er 49 in het Rotsgebergte zijn. Een ring is een volledige

onderafdeeling der Kerk en in de meeste gevallen een medeuitge-

breidheid van een Graafschap; er zijn dertig Ringen in Utah, acht
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in Idaho, vier in Arizona, drie in Wyoming, een in Colorado, een
in Oregon, een in Canada, en een in Mexico. In de buitenlandsche
zendingen zijn er veertien, en daarin worden bijna alle landen der

aarde begrepen.
Ook is besloten om een nieuwe zending in het oosten van

Japan te openen. (Thans reeds geopend. Red.)

Een van de kenmerken van de Mormoonsche huishoudkunde
is de zorg voor de armen en behoeftigen, voor welk doel de volmaakte
organisatie der kerk gerekend wordt onder de meest volmaakte
en compleete welke bestaat. Zij is ter zijde gestaan door de Zuster-

vergadering, een getal van dertig duizend, een organisatie die hare

vertakkingen heeft in de verschillende dorpen en zendingen. Onze
zondagsschool doet eveneens een machtig werk en hare leden zijn

120,000 in getal. Het Mormonisme volgt hare overgeleverde grond-

beginselen op ,,zich bemoeiende met haar eigene zaken" en doende
aan anderen wat zij zelf gaarne gedaan zoude zijn. De Mormonen
verkwisten hun tijd niet om andere kerkgenootschappen of geloofs-

belijdenissen der verschillende kerken te lasteren of te misbruiken,

doch wij achten dat zij op verschillende manieren een goed werk
verrichten. Het Mormonisme beweert slechts dat het eene grootere

mate waarheid van het eeuwig Evangelie bezit en stelt zich onbevreest
tegen alle belijdenissen en stelsels en noodigt een ieder uit om
zijn leeringen met anderen te vergelijken. Onze tabernakel is open
voor predikers van andere secten en voor lezers en sprekers in

't algemeen. Wat het Mormonisme tracht te doen is voldoende
gezegd. Dat het zal slagen in Zion op te richten, om de heilige

stad te bouwen, het vergaderen van de rechtvaardigen uit alle

landen om hen voor te bereiden om den Heere te ontmoeten
wanneer Hij in zijne heerlijkheid zal komen, daaraan twijfelt niet

een Heilige der laatste Dagen. Tot dit einde tracht het de vereenigde
orde daar te stellen, een gemeenschappelijk stelsel zoo als het

reeds vroeg in Februari 1831 door Joseph Smith is ingevoerd, doch
is vanwege de vele emigratiën en andere reden niet ten volle daar-

gesteld. Het doel van deze orde is om iedor lid der kerk evenredigen
vereenigd te maken in alle dingen, tijdelijk en geestelijk, om hoogmoed
en zonde te verbannen. En om een toestand der dingen in te voeren,

die de reinen van hart zal bereiden voor de komst van den
Verlosser der wereld.

Salt Lake City, Utah.

De lankmoedige is beter rlan de sterke ; en die hserscht over zijnen geest dan die

eene stad inneemt. Spreuken 16 : 32.

Zalig zijn de vreedzaroen'; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Matth. 5 : 9.
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HET BOEK VAN MORMON.
Vervolg van bladz. 56.

Van Hebreeuwschen Oorsprong.

De bewijzen dat de Amerikaansche Indianen van Hebreeuwsehe
oorsprong zijn, zijn zeer veelvuldig en hoogst beslissend.

Het volgende is genomen van Adair's „History of the Ameri-
can Indians," uitgegeven in Londen 1775.

„Al de verschillende natiën van Indianen schijnen van eenen oorsprong.

Zij noemen een Buffel in hunne verscheidene dialekten, hij een en den-

zelfden naam „Yanasa". En daar is een sterke gelijkheid van godsdienstige

ceremoniën en van burgelijke en krijgekundiga gewoonten onder al de ver-s

schillende Amerikaansche natiën van Indianen, waarvan wij eenige kennis

hebben op dit uitgebreide vasteland, gelijk al spoedig blijkea zal. Hun taal

is overvloedig en zeer uitdrukkelijk voor hunne nanwe kring van ideën, en

vol van redekunstige uitdrukkingen en figuren, gelijk de oostersche

Van de meeste nauwkeurigste waarnemingen welke ik kon maken gedurende

de largen tijd dat ik onder de Amerikaansche Indianen handel dreef, zoo was
ik gedrongen om te gelooven dat zij lijnrecht van de Israëlieten aMammen,
hetzij terwijl zij een aan de zee gelegene macht waren of spoedig na de
algemeene gevangenschap: de laatste is de meest waarschijnlijke ... Gelijk

de Israëlieten in stammen verdeeld waren en hoofdmannen over hen hadden,

alszoo verdeelen de Indianen zichzelve. Elke stam vormt een klein gemeene
best binnen de natie; en gelijk de natie haar bijzonder symbool hal, zoo had
elke stam het kenteeken waarvan het genoemd is. De Sachem ^hoofdman)
van elke stam is een noodzakelijke deelnemer in aktens van overdracht en

verhandelingen, waaraan hij het merk van zijn stam hecht, als een gemeen-
teraad met haar publiekzegel doet. Als w;j onder hen van natie tot natie

gaan, zoo zullen wij niet een vinden welke zichzelve niet lijnrecht door zijne

respectieve familie onderscheid. Elke stad heeft zijn stadshuis, of synedrioo.

gelijk het joodsche Sanhedrin, alwaar, bijna elke avond, de hoofdmannen te

zamen komen om algemeene zaken te behandelen. Deze Amerikaansche
Indianen brengen hunne godsdienstige plichten tot Loak Isbtohoollo-Alba,

„de groote, weldoener, hoogste, heilige geest van vuur 1

', welke (gelijk zij

denken) boven de wolken woont, en ook op aarde met menschen die niet

ontheiligd zijn. Zij beschouwen hem als de eenige auteur van warmte, licht

en van al het dierlijke en plantenaardig leven. Zij vereeren niet in de minste
maten eenige merkbare vereering aan beelden, dooden personen, noch tot de
hemellichamen, noch tot booze geesten of tot eenig gesehapen wezen van
welke aard ook. Zij vleien zichzelve met denaam van hottawh ooretoopah, „het

beminde volk", omdat hunne veronderstelde voorouders, zooals zij geloofden,

onder het onmiddellijke bestuur van de godheid waren, welke met hen in

eene zekere merkwaardige wijze tegenwoordig was, en leidde hen door pro-

feten, terwijl het overige der wereld slechts vreemdelingen en uitwoners van
het verbond waren. De Indiaansche taal en dialecten schijnen dezelfde tong-
val en genie van het Hebreeuwsch te hebben. Hunne woorden en zinnen zijn

uitdrukkelijk beknopt, nadrukkelijk, welluidend, en stoutmoedig, en dikwerf
beide in letters en beteekenis gelijk met de Hebreeuwsehe taal.

Zij gebruikten vele duidelijke godsdienstige zinnebeelden van de goddelijke

namen, Y o h e w a h, Y a h, e n A 1 e, en dit zijn de wortelen van een ont-

zaggelijk aantal woorden in hunne verscheidene dialecten. In overeenstemming
of volgens de wijze van de Joden, de Amerikaansche Indianen hebben hunne
profeet, hoogepriester, en andere van eene godsdienstige order. Gelijk de
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joden een Sanctura Sanctornm of allerheiligste hadden, zoo ook hebben al

de Iudiaansche natiën ....
De Indiaansche overleveringen, zeggen, dat hunne voorvaderen in het

bezit waren van eene buitengewone goddelijke geest, waardoor zij toekomstige
dingen vertelden, en de gewone loop der natuur bestuurden, en dit deelden

zij aan hunne nakomelingen mede, onder voorwaarden dat zij de heilige

wetten welke daarmede verbonden waren gehoorzaamden.
Gelijk de profeten der Hebreen goddelijke antwoorden ontvingen, even-

eens zoo de Indiaansche wijze, welke zijn om Yo He Wah aan te roepen en

met het hoogste heilige vuur te bemiddelen dat hij op zijn tijd regens moge
geven, (hebbende een doorschijnende steen, veronderstellende groote macht
te bezitten om behnlpzaam te zijn de regens nader te brengen.) De Hebreen
offerden dagelijksch offeranden. De Indianen hebben een gelijke godsdienstige

dienst. De Indianen hebben onder hen de gelijkenis van het joodsche zond-

offer en schuldoffer. De Indianen nemen een andere Hebreeuwsche gewoonte
in acht in het maken van een vredesoffer. Zij vieren altijd de jaarlyksche

verzoening van zonden in hunne godsdienstige tempelen. De roode Hebreen
denken dat hunne tempelen zulk eene zinnebeeldige heiligheid bezitten, meer
dan eenige andere plaats, dat indien zij het jaarlijksche offerande ergens

anders offeren zou het geene verzoening voor het volk zou doen.

De Hebreen hadden overeenkomstig het Mozaische kerkgebruik verschei-

dene wasschingen en reinigingen en al de Indiaansche natiën nemen voor-

durend gelijksoortige gewoonten van godsdienstige beweegredenen in acht.

In het koudste weder en wanneer de grond met sneeuw bedekt is, in strijd

met hun lichamelijk gemak en genoegen, komen mannen en kinderen bij het

aanbreken van den dag uit hunne warme huizen of van hunne warme haard-

steden, met welriekende geuren ruikende, zingende hunne gewone heilige

toonen. Yo, Yo, enz, aanbiddende Yo He Wah, bij het vreugdevolle gezicht

van den morgen; en aldus huppelen zij heen Gode Zijn eere zingende, totdat
zij tot de rivier komen, wanneer zij plotseling in dezelfde neerploffen.

Deze wet van reinheid (baden in het water), was voor de joden nood-
zakelijk, en de Indianen van heden zouden diegene van godsdienstige gemeen-
sehap uitsluiten welke veronachtzamen zulks waar te nemen. • Het is welbe-

kend dat olie bij de joden voor de meest heilige, zoowel als voor gewone
gebruiken aangewend werd: hun koningen, profeten en priesters, bij hun
inwijdingen en inzegening, werden met olie gezalfd.

Gelijk als de Joden, zou onthouden zich het grootste gedeelte van de
Zuidelijke Indianen van de meeste dingen welke in zichzelve, of volgens
algeineene gedachten der menschen, walgelijk of onrein zijn. Zij beschouwen
allen roofvogels en vogelen der nacht onrein en onwettig om gegeten te

worden. Niet een van hun zal van eenig dier eten waarvan zij weten of ver-

moeden dat van zichzelve gestorven is. Zij beschouwen alle dieren als

onrein welke vleeschetend zijn of op morsig eten leven, zooals varkens,

wolven, panters, vossen, katten, muizen en ratten. De Indianen vanwege een

sterk godsdienstig beginsel onthouden zich op zeer strikte wijze van het eten

van het bloed van eenig dier. De Indiaansche huwelijken, echtscheidingen
en straffen van overspel houden steeds een groote gelijkenis met de joodsche
wetten en gewoonten in dit opzicht. Vele andere van de straffen van de
Indianen gelijken op die van de Joden. De Indianen hechten zich meer strikt

aan het overige van het menschelijke geslacht tot die posetieve en onherroepen
wet van Mozes, „Hij die des menschen bloed vergiet diens bloed zal door
den mensen vergoten worden". Daar was nimmer een getal van menschen
welke de Mosaische wet van vergelding met zulk een vastbeslotene vastigheid
volgden als deze Amerikanen. Zij vergeven alle zonde, behalve moord, hetwelk
altijd met den dood gestraft werd. De Israëlieten hadden steden van toevlugt
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of plaatsen van vrijheid, voor diegenen welke iemand onverhoeds en zonder
oogmerk doodde. Overeenkomstig dezelfde goddelijke wet van genade hebben
elk van deze Indiaansche natiën, hetzij een huis of een stad van toevlucht,

hetwelk een zeker asylum is om een doodslager of de onfortuinlijke gevangene
te beschermen, indien zij hetzelve eens kunnen binnentreden. Voordat de
Indianen ten oorlog gaan, zoo hebben zij vele voorbereidende ceremoniën
van heiliging en vasten, gelijk als van de Israëlieten is opgeteekend.

De Indiaansche ark wordt zoo heilig geacht en gevaarlijk om aangeraakt
te worden, hetzij door hunne eigene geheiligde Btrijders of door hunne ver-

woestende vijanden, dat zij het niet onder eenige omstandigheid durven aan-

raken. De strijders beschouwen zichzelven als gescheiden van het overige des

volk en tot God toegewijd, terwijl zij ten oorlog gaan vergezellende de

heilige nrk met de veronderstelde heilige dingen welke zij bevat. Wanneer
zij als overwinnaars te huis terugkeeren, zoo zingen zij de triumfgezangen
tot Yo He Wah, toeschrijvende aan hem de overwinning, overeenkomstig
met, de godsdienstige gewoonten van de Israëlieten, welke geboden waren
bun succes in den oorlog altijd aan Jehovah toe te schrijven en niet aan
hunno zwaarden en pijlen.

De Indiaansche wijze om hunne zieken te genezen is zeer gelijkend met
die van de joden. Zij roepen altijd voor een aanmerkelijke tijd Yo He Wah
aan, voordat zij eenige medecijn toe Henen, zelfs welke spoedige hulp het

geval ook moge eischen. Hoe gevaarlijker ziekte de patiënt ook heeft des te

ernstiger roepen «ij de Godheid in dit treurig geval aan. De Indianen achten

het genezen van zieken of gewonden een zeer godsdienstige plicht, en het

wordt in hoofdzaak door hunne veronderstelden profeten of wijzen vervuld,

omdat, zij geloaven dat zij met een groot gedeelte van goddelijk vuur geïn-

spireerd zijn. De overlevende broeder overeenkomstig met de Mosaische
wetten, wa3 verplicht om zaad voor zijne overledene broeder te verwekken
indien hij eene kinderlooze weduwe naliet, om zijne naam en familie te doen
voortduren, en zijn goederen en eigendommen te erven of verlaagd te worden.
De Indiaansche gewoonten gelijken zeer veel in dezelfde weg; nochtans het

is in dit als in de wet des bloeds — de oudste broeder kan verlossen.

Emanuel de Moraes en Acosta bevestigeu dat de Brazilianen in hun eigen

familie of stam trouwen. En Jo. de Laet zegt, zij noemen hunne ooms en

tantens „vaders en moeders'', hetwelk een gewoonte onder de Hebreen is en

onder al onze No^rd Amerikaansche Indianen, en hij verzekerd ons, dat

zij zeer groote rouw over hunne dooden bedrijven, en dat hunne kleereu

veel die van de vroegere joden gelijken. Acosta schrijft dat de kleederen

van de Indianen van Zuid-Amerika van gelijke vorm zijn als van de oude
joden. Laet ( in zijne beschrijving van Amerika) en Ascarbotus verzekerd ons

dat zij de Zuid-Amerikaansche Indianen zeer dikwerf her, heilige woord
Hallelujah hoorde herhalen, het welk hen deed verwonderen hoe zij dit het

eerst verkregen. En Malvenda zegt dat de inboorlingen van St. Michael
grafsteenen hadden, welke de Spanjaarien opgroeven, met verscheidene He-
breeuwsche karakters daarop. Pieter Martiju schrijft, dat de Indiaansche
weduwe de braeders van hare overledene echtgenoot huwde, overeenkomstig
de Mosaische wet Robert Williams, de eerste Engelschman ia New
Engeland, waarvan gezegd wordt dat hij de Indiaansche taal leerde, teneinde

de inboorlingen te bekeeren, geloofde dat zij joden waren.''

(Wordt vervolgd).

Een wijs man is sterk, en een man van wetenschap maakt de kracht vast.

Spreuken 24 : 5.



SYLVESTEB Q. GANNON, 120 Izaak Hubertstraat, Rotterdam.

Naar 't Heilige Land.

Zooals wij in het laatste nummer der „Ster" aankondigden,
geven wij hier de eerste van de belangwekkende reeks brieven,

handelende over de reis van Pres. Francis M. Lyman naar Palestina.

Hij is geschreven te Marseilles en draagt den datum van 6 Februari 1902.

Op het dringend verzoek van Pres Francis M. Lyman en
ten einde u een verslag te geven betreffende zijn reis naar de
Turksche zending, het land van Palestina en mogelijk een bezoek
aan Egypte op onze terugreis, zend ik u eenige notities van het

begin onzer tocht. President Lyman verliet Liverpool op den
4en Februari, gaande over Londen, Dover en Calais naar Parijs,

alwaar hij vroeg in den morgen van den 6en dezer arriveerde.

Op zijne uitnoodiging om hem te vergezellen had ik Rotterdam
verlaten en begaf mij naar Parijs, ontmoette hem al spoedig na
zijn aankomst en trof hem in goede gezondheid en opgeruimd
van geest aan, voorwaarts ziende met vele verwachting van de
groote en veel beduidende -reis, welke nog voor ons is. Nadat wij

de noodige schikkingen gemaakt en maatregelen genomen hadden,
verlieten wij nog dienzelfden avond de groote stad Parijs en
maakte een rijtoer van een geheelen nacht naar Marseille, gaande
aldus door Lyon en van daar rijdende gelijk met Rhonerivier
bijna tot haar monding. Dit gedeelte des lands is niet zoo schoon
van omgeving als men wel zou verwachten, maar natuurlijk het

is nu niet op het beste oogenblik. Het duidt aan de teekenen van
nalatigheid van behoorlijke bewerking en is bovendien ruw en

rotsachtig. De algemeene vertooning van dit gewest geeft in onze
gedachten een voorstelling aan dat van Palestina, vele wijngaarden
werden gezien en vele wouden van kort geboomte, welke zeer
eigenaardig gesnoeid en aangekweekt waren, bleken olijfboomen te

zijn. Voor minstens een uur reden wij langs de kusten van de
schoone „Mediterranean", het mooie blauwe water en de fraaie

kust van zuivere witte rotsen vormde een onvergetelijken schilderij.

Marseille is een belangrijke stad, de handelsstad aan het zuiden
van Frankrijk, en heeft eene bevolking van 410,000 inwoners.
Een rit werd genomen op de hoogtens boven de stad, alwaar de

prachtige kerk van Notre Dame de la Garde gevestigd is en van
daar verkregen wij een verrukkelijk gezicht op de stad, liggende
op verschillende heuvelen, en van de schoone blauwe golf van
Lyon, beperkt door de met lommer bedekte rots eilanden. Onze
boot de „Niger" of the Martime Massageries Co., van ongeveer
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4000 ton groot, zal waarschijnlijk dezen namiddag om 4 uur naar
Alexandria (Egypte) vertrekken, uit welke plaats gij spoedig iets

van ons zult vernemen.
SYLVESTER Q. CANNON.

Milt. Star.

Dingen welke in onze Zondagsschool zouden,
en welke niet zouden geleerd worden.

Door den algemeenen hoofdopziener George Q. Canaon.

Er is een getal van vragen voor ons waarvan eenige een
weinig in dezen middag zijn aangestipt en als wij een weinig tijd

hebben, is er één in 't bijzonder welke ik dezen avond wensch
te behandelen.

Ik ben zeer verrast geweest over eenige vragen welke gedaan
worden en waarop antwoorden verlangd worden. Sommigen komen
uit die richtingen vanwaar zij niet verwacht worden ; en ik gevoel
dat alvorens wij deze samenkomst sluiten, dat er iets aangaande
dit onderwerp zal gesproken moeten worden. Vele vragen komen
voort uit de theologieklassen ; vragen welke om het duidelijk te

zeggen wel wat diepzinnig of onverstaanbaar zijn, en wien aan-
gaande geen geschrevene openbaring bestaan. Ja, vragen welke
ook in geen geval gepast zijn voor de school. Gisteren werd ik

op de straat door een jongen man staande gehouden welke mij

vroeg of Adam de vader van onzen zaligmaker was, en of Hij het

wezsn was wat wij aanbaden enz. Nu, wij kunnen ons zelven
zeer gemakkelijk in de war brengen, als wij zulks verkiezen door
speculatie of leerlingen en beginselen van deze soort. De Heere
heeft aan zijn profeet bekend gemaakt dat er in de godheid twee
personen zijn; dit zou voor ons voorioopig genoeg moeten zijn.

Gedurende mijn leven heb ik vele meeningen gehoord aan-

gaande den Heiligen Geest — of die een persoon is of niet; doch
het heeft mij altijd beter gedacht om niet te trachten om ons
zelven in verwarring te brengen, of onze gedachten toe te laten

om uitgelokt te worden naar vragen van deze soort waarover de

Heere geen Openbaring heeft gegeven welke ons te vrede zou
kunnen stellen. Wanneer wij ons veroorloven om zoo te doen
loopen wij licht gevaar om verkeerde ideön te vormen, welke wij

niet kunnen staven. Het volk dat Theosophisten genoemd worden
heeft vele ideën aangaande reïncarnatie. Ik herinner mij toen ik

een jongen was, dat Ouderlingen welke dachten dat zij zeer wel
in deze kerk stonden, welke geloofden dat de mensch verschillende

proeftijden had door te maken. In dien tijd was er in Amerika
weinig van Theosofie bekend, feitelijk de naam was niet bekend.
Sedert dien tijd hebben wij geloovigen in geschriften, betreffende

Theosofie in Amerika, gezien, welke hun ideön aangaande reïn-

carnatie geleerd hebben. Het is bekend dat eenige van ons volk

eertijds daarin geloofd hebben, doch ik hoor dat er eenigen zijn
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welke zich leden van onze kerk noemen welke ook heden in zulk

een e veronderstelling verkeeren. Ik houd het voor zeer onwijs
en iets dat donkerheid zal baren om onze Zondagsschoolklassen
toe te staan in meenigen van deze soort. Laat de leeraars der
klassen blijven bij hetgene wat God geopenbaard heeft, en zooveel
als in hun vermogen is de verkeerde vragen verwijderen en alle

informatiën, welke niet door Gods woord beantwoord kunnen
worden. Wij zouden tot vele theorieën in kunnen gaan als wij

ons aan dergelijke geesten over zouden geven, doch het is zeer ver-

keerd en ik verlang dat gij allen in deze lijn op uwe hoede zult

zijn. Jonge menschen hebben nog al veel de eigenaardigheid om
vragen te stellen waarvoor zij begeerig-zijn die te weten, hetwelk
ook zeer goed is wanneer wij daarvan vertrouwbare kennis kunnen
verkrijgen, doch laat ons niet trachten om de verborgenheden uit

te vinden. Indien er eenige menschen zijn welke aangaande
eenige dingen eene openbaring gehad hebben welke de Heere niet

aan anderen bekend gemaakt heeft, die menschen zouden hunne
tong moeten inhouden. Om reden wanneer God dingen aan iemand
openbaart, aangaande dingen welke Hij niet aan zijn gezalfden

dienstknecht heeft geopenbaard, welke de sleutels houdt om zulks

aan zijn volk bekend te maken, dan hebben die menschen volstrekt

niet noodig om zulks als een leerstelling uit te geven. Erziinvan
tijd tot tijd vele dingen welke de Heere aan zijne dienstknechten
openbaard, doch een wijs man welke van den Heere een geloof-

waardige openbaring heeft ontvangen, zal daar niet mede rondgaan
en hetzelve als een leerstelsel te verkondigen, om rede diezelfde

geest, zoo hij van den Heere is, zou hem bekend maken dat zulks
geheel buiten het rechte spoor zou ziin. „Er zijn vele dingen
welke God geopenbaard heeft welke den mensch niet geoorloofd

is uit te spreken." (2 Cor. 12 vers 4). Ongetwijfeld openbaart Hij

dingen van dit soort van tijd tot tijd aan diegenen welke geloovem
en daarvoor uitverkoren zijn, doch gij kunt hierin volkomen be-

rusten dat waar er eenigen van die klasse zijn, dat zij niet rond-

gaan om deze ideën te trachten bekend te maken en de menschen
in te fluisteren als waarheden welke zij zouden weten, de geest

des Heeren zal zulks niet ingeven. Nu betreffende de leer in ver-

verband met Adam en de Zaligmaker, de Profeet Brigham leerde

enkele dingen dienaangaande, doch het heeft het eerste President-

schap en de Twaalven niet goed gedacht deze zaken voor 't oogen-
brik verder uit te breiden. Het is voldoende te weten dat wij heb-

ben een Vader — God den eeuwigen Vader — welke zich aan
diegene openbaart door zijnen geest, welke ernstig naar Hem
vragen, en dat Jezus Christus is Zijn Zoon, onze redder en Zalig-

maker der wereld.

Als wij slechts willen blijven bij de feiten zooals zij in Gods
woord geschreven staan, dan doen wij al heel wel en daarom wensch
ik mijne broeders en zusters te zeggen wijk af van speculatiën in

de verborgenheden het leidt tot geen goed. Stel geene dwaze of

onbehoorlijke vragen. De Heere heeft genoeg geopenbaard om ons
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bezig te houden indien wij Zijn woord slechts bestudeeren. Ik wensch
alle diegenen welke met de Zondagsschool in verband staan ernstig

op het gemoed te drukken dat gij dit belangrijk beginsel aan onze
kinderen leert namelijk reinheid. Laat ons een rein geslacht opvoeden,
ja een deugdzaam geslacht. O ! hoe vreeselijk is het dat ons jong
volkje eene zonden zouden begaan zooals sommigen doen! Mijne

broederen en zusters wij die deze kinderen in onze handen hebben,
wellicht een getal van honderdduizend, leert hen reinheid! In deze

vergaderingen is ons bekend gemaakt op welke wijze wij de Zondags-
school moeten leiden en op welke wijze wij de kinderen zouden
opleiden, doch ik zeg u dat ik liever alle regels en methodes
weggezweept zou zien (indien het noodig ware doch dat is het niet)

dan dat de leerirg van reinheid aan de jongens en meisjes zou
vergeten worden. Leer onze jongens deugdzaam te zijn, onderwijst

onze meisjes dat het beter voor hen is om hun leven te verliezen

als hun deugd! Want dit is de fundatie voor ieder ding in 't leven

beide hier en hier namaals. Ik kan dit niet genoeg op uw gemoed
drukken. Mijn verlangen is dat alles wat gezegd is bij u ingedachten
zal gebracht worden, maar boven alles dieper dan eenig ander
ding, meer belangrijk dan eenig ander ding is om reinheid te

bevorderen en doe de jongens gevoelen dat het beter voor hen is

om gedood te worden dan zonde te bedrijven. Zich bezoedelen en
hunne vooruitzichten ruïneeren. Want ik verzeker u de jongen of

het meisje welke niet deugdzaam is, verliest kracht met G-od en
zichzelven Het is een terug stoot voor hun gansche leven laat

ons hen dan in reinheid opkweeken laat ons hen deugd inprenten,

rein van gedachte zooveel als in handelingen zijn.

Geloof en Werken.

Zij die gevoelen dat zij gedoopt moeten worden, en weigeren
zulks te laten doen, alhoewel zij beweren zich zelven aan Christus

overgegeven te hebben en werkelijk denken dat te hebben gedaan,
zouden zich zelven ten laatste veroordeeld kunnen vinden door de
ernstige waarschuwing van den Heiland, welke zeide, „Die zich

mij en mijne woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des

menschen zich schamen, wanneer Hij in zijne heerlijkheid zal ge-

komen zijn en voor den Vader en voor Zijne heilige Engelen.
Eenige menschen hebben deze woorden verkeert uitgelegd en zeggen
dat zij zich Christus niet schamen doch zich zelven en daarom
geen eene vorm van publieke belijdenis maken. Dat is een zeker

bewijs dat zij niet onder den invloed van de leeringen van Chris-

tus leven. Anderszins zou deze vorm van schaamte onmogelijk
zijn. Ieder woord door Christus uitgesproken bewijst dat Zijn

discipelen als getuigen moeten zijn. Paulus zegt met het hart
gelooft men tot rechtvaardigheid en met den mond belijdt men
ten zaligheid. Chk. Advocate.
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Groete aan de Zustervergaderingen.

Mrs. Bathsheba W. Smith, algemeen presidentesse der Zuster-

vereeniging, zond de volgende nieuwejaarsgroet tot de leden der
vereeniging:

Geliefde zusters: in den morgenstond van deze Meuwejaarsdag
zend ik mijne groeten aan de edele bond van de ,.hulp vereeniging"
in de geheele wereld. Laat ons in dit uur met een vernieuwd
voornemen om dit werk op ons te nemen voortgaan in verbetering

en sterke doeleinden en meer geloof, meer liefde en nog grooter

éénheid als wij tot hiertoe genomen hebben, Laat onzen bond
„liefde en vergeving" zijn! Laat genoegen en helderheid in onze
woningen heerschen, zoodat onze kinderen hun vermaak tehuis

vinden en dat hunne verlangens naar het huishoudelijk vermaak
mogen zijn en het zelve niet zullen verlaten voor het ijdele genoegen
der wereld. En geliefde zusters, streeft om u vereeniging te binden
door de hoop voor liefde en ééndracht. Laat geene ruwe of barsche
woorden over onze lippen gaan, noch onaangename of onvriende-

lijke gedachten onze harten binnen sluipen. Leest en herleest het
dertiende hoofdstuk van Korinthe op dat wij meer en meer de
geest der liefde en zachmoedigheid zullen zoeken. Houdt aan in 't

gebed en weest ijverig werkende tot verbetering. Wordt niet weg-
geleidt door ijdel vermaak of dwaze mode of manieren dezer tijd.

„Maak u zelven schoon"; weest zacht en vrouwelijk. De profeet

Joseph, sprekende tot de zusters in de eerste vergadering, de orge-

nisatie van dit gezelschap, den 17den Maart 1842 te Nauvoo, zeide

deze vereeniging van zusters kan de broeders aansporen tot goede
werken in het zoeken tot de noodruftigheden der armen. Uitziende
naar voorwerpen van liefde, om die in hunne behoeften te voor-

zien, en het werk van aanmoediging tot deugd te ondersteunen.
Toen ik deze woorden door den Profeet hoorde uiten kwam er een
weinig van de grootheid van het werk dat door deze vereeniging
gedaan moet worden, voor mij, en ik heb nimmer gevoelt de
plichten als een lid of leider welke op mij rusten, van mij af te

schudden. Ik gevoel dat ik in mijn arbeid en bediening en hulp
aan de zieken en armen zeer gezegend geweest ben, en heb in deze
vereeniging veel vreugde en blijdschap ondervonden. En ik gevoel
al diegenen welke een getrouw en liefderijk deel willen nemen in

deze liefdadigheids vereeniging, hun dezelfde zegeningen te beloven.

Mijne raadgeefsterszusters Amice T. Hijde en Ida Smoot Dusen-
berry, vereenigen zich met mij om groeten van liefde, en goeden
wil en wenschen voor een voorspoedig jaar tot u te zenden.

Vrede zij met u.

Bathsheba W. Smith,

Presidentes der Zustervergadering
in de geheele wereld.

Salt Lake City.
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De Mormonen worden nu ook medegerekend.

Een New-Yorks blad deelt het volgende mede, aangaande den
groei der verschillende kerken in de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika. Het geeft de statistieken aangaande den groei der ver-

schillende kerken en geloofsgenootschappen in de Vereenigde
Staten voor het jaar 1901. Deze statistieken loopende van de
jaren 1890 tot 19J1, zijn gereed en opgemaakt door Rev. Dr. H.
K. Carrol, die belast was met de volkstelling en godsdienst-

statistiek der Vereenigde Staten van N. Amerika sedert 1890. Volgens
de cijfers van Dr Carrol was er op het eind van het jaar 1900
een ledental van 27,360,610, behoorende tot de verschillende kerken
in de Vereenigde Staten, en aan het einde van 1901 een aantal

van 28,090,637, makende eene vermeerdering van 830.027 of 2,67

percent; of grooter dan de vermeerdering der bevolking, zijnde

2,18 percent van de jaarlijksche bevolking van 1890 tot 1900.

Tegenwoordig staan de Katholieken nog voor, hebbende 9,158,741
leden, een meerderheid van 468,083.

Dr. Carrol schat de vermeerdering in het Roomsen-Katholiek
ledental te hoog aangegeven is. en acht, dat de cijfers in de ver-

meerdering in die jaren grootendeels onder het bisdom moeten ge-

rekend worden. Het gedeelte van den groei van de Protestantsche
Episcopalsche kerk is 4 percent. Dr. Carroll zegt dat zulks veel is. Het
volgt op de Roomsch-Katholieke kerk, de grootste groei in een
jaar en was de grootste kerk in de oosterlij ke steden. De toetreding

tot de Protestantsche kerk kwamen van den Methodist, Presbyte-

riaansche, Baptiste, Congregationalistische, en andere kerken, meer
dan van het ongeloovige publiek. De discipelen van Christus, wiens
ledental het meest in het midden van het Westen woont, heeft

zichzelven sedert 1890 verdubbeld. Van de Christenen zeide Dr.

Carroll. dat hij zijn statistiek heeft genomen van de moederkerk
in Boston en dat het getal veel minder is, als de geleerden be-

wezen. De verslaggever vond twee en twintig verschillende soorten

van Lutherianen! De totale vermeerdering van het Luthersgenoot-
schap was in het afgeloopen jaar 36.101; velen uit dit getal

worden in de onafhankelijke Synode gevonden; dat uit Iowa alleen

bedraagt 21,000, terwijl de andere zware verliezen hadden. Van
het geheele Methodistme, bestaande uit een ledental van 2,762,691
zegt hij, dat zij in het Noorden slechts met 16,500 leden toenam,
niettegenstaande er het vorig jaar vele Methodistische Evangelie-
maatregelen en werken ondernomen waren hebben zij (zoo zegt

men) 600,000 nieuwe leden ingebracht. Dr. Carroll gelooft dat
er ongeveer 300,000 Mormonen in of rond Utah zijn, en het is

gezegd dat zij het vorige jaar met 1400 zendelingen, 65000 bekeer-

lingen maakten. (*) De verslaggever geeft hiermede een bewijs van
de getrouwheid der godsdienstige stelsels niettegenstaande er vele

ontmoedigingen aan verbonden zijn. Er zijn twaalf soorten van

*) Waarschqnlyk niet juist. Red.
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Presbyterianen. Het twaalfde soort had in 1900 slechts een pre-

dikant, en een klein aantal leden. De predikant is het vorig

jaar gestorven, en de handvol leden zijn steeds getrouw gebleven

en zullen mogelijk zoo blijven. Zij roemen zich de hervormde
Prebyterianen in Canada en de Vereenigde Staten

Mill „Star".

Iets over trouwen.
Genomen uit eene predikatie door Apostel Matthias F. Cowley.

Waag u zelven niet in gezelschap waar gij gevaar loopt dat

uwe genegenheid zou kunnen gehecht raken aan iemand welke
geen heilige der laatste dagen is. Er is nimmer gezien, dat degene
welke zich in zulke omstandigheden gewikkeld heeft, goede resul-

taten verkreeg. Onaangenaamheden en kwaad is hun metgezel
geweest en indien ik het recht bezat tot allen te spreken, ik zou
den Methodist aanraden in zijn eigen kerk te trouwen, en tot den
Baptist zeggen huwt iemand in uw eigen gemeente. Ik zou
Katholiek, Presbiteriaan en alle anderen aanraden in hun eigen

gemeente te trouwen en geen Mormoonsch meisje te nemen.
Indien ik geen Mormoon was zou ik geen Mormoonsche meisje
wenschen, om rede zij mij veel moeite zou veroorzaken! Ik wil

den Baptist, den Katholiek, Methodist en alle anderen tegen de
Mormoonsche meisjes en jongens waarschuwen. Ik wensch de

meisjes welke niet van ons geloof zijn aan te raden geen Mor-

moonschen jongen te trouwen, want zoowaar als gij leeft, hij zal

u zeer lastig vallen, tenzij hij zich bekeert, doch dat gebeurt
zelden. Trouw geen man om hem te behouden, en het is beter

geen man of vrouw voor dat doel te huwen, indien gij hem niet

vóór het huwelijk kunt bekeeren. Gij zult vinden dat gij na het
huwelijk een zwaren arbeid hebt. Doe al uw bekeeringswerk vóór
dien tijd, en zoo gij niet kunt slagen, dan zeg ik u : laat hen
met rust.

Gemengd Nieuws

Men zegt dat bijna de helft van Utah's grondgebied onder
bewerking is; het onontgonnen gedeelte is nog eene uitgestrektheid

van tachtig millioen Eng. Acres.

In de week voor kerstmis heeft de Zions Coöperative Merchandise
institution te Salt Lake City 100 Eng. ton steenkolen onder de armen
verdeeld.

Ter gelegenheid van het vertrek naar Holland en ten voordeele

van de Ouderlingen G. J. Kruitbosch, B. A. Denkers, J. Klein en

C. de Graaf werd op 17 Januari 1.1. te Ogden Utah, in het vijfde

wijk „Amusement Hall" een partijtje gegeven, het welk bestond
uit Yoordrachten en zang en was hoogst aangenaam in zijn aard.
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In 4e in Dec. 1.1, gehouden rede van President Roosevelt voor
het Congres der Ver. Staten van N. Amerika wees hij op het nut,

voordeel en gewenschtheid, op groote schaal en onder toezicht van
het gouvernement reservoirs en kanalen aan te leggen voor de
kunstmatige bewatering van het „diooge land". De groote waarde
van deze raadgeving zal des te duidelijker worden, als men be-

schouwt hetgeen kunstmatige landwatering voor Utah gedaan heeft.

In 1889 had men 9670 boerderijen met een oppervlakte van
263.543 Eng. acres land, welke door kanalen en grippels kunstmatig
bewaterd werden; in 1899 was het aantal zulke boerderijen tot

ongeveer 20.000 gestegen met een oppervlakte van pl.m. 625.000
Eng. acres land, een vermeerdering van 138 percent. In de afge-

loopene tiental jaren, werd aan zulke waterwerken 2.000.000
dollars besteed, en ongeveer 400 Eng. mijlen smalle kanalen en
grippels gemaakt.

Aangekomen en Benoemingen.

Op Zondag 16 Februari 1.1. zijn te Rotterdam in goede welstand
aangekomen de Ouderlingen Gerrit J. Kruitbosch, Bernard A. Denkers
Cornelus van de Graaf, van Ogden en John Klein van Slatersville, Utah.

Ouderling Gerrit J. Kruitbosch is aangewezen in de Arnhemsche
Conferentie werkzaam te zijn, de Ouderlingen Bernard A. Denkers
en John Klein in de Groningsche Conferentie en Ouderling Cornelus
van de Graaf te Rotterdam.

Overleden.

Op Vrijdag 14 Febr l.l, overleed 11a een slepende ziekte Znstei Fransiena Katriena

Neerings geboren Boers.

Zij was geboren op 4 Januari 1838 te Dordrecht en aldaar op 23 April 1898 door

Ouderling Joseph Hogan Jr. gedoopt en door Ouderling Herman van Braak bevestigd.

Door het overlijden van Zuster Neerings wordt eene toegewijde gade, een liefhebbende

moeder en eene zeer gastvrije en toegenegen heilige verloren, welke in vol geloof en

vertrouwen des Evangelies stierf, hetwelk een voordurende bron van troost zal zijn voor

hare nabestaande familieleden. Wij drukken hiermede onze innige symphatie uit in

deze ure van droefheid.

Op 22 Dec. 1.1. overleed te Rotterdam Tobias Sinoo, zoontje van Dirk M. eu

Wilhelmina C. Aantjes Sinoo, geboren 2 Februari 1901 te Rotterdam en ingezegend 8

Dee. 1901 door Onderling Stanley S. Stevens;
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