
-* DE STER *-

Half-Maand el ij kscr\ Tijdschrift van de Heiligen

der laatste Dagen.

(Opgeeicht in 1896.)

Indien iemand eene andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden

van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is

omgeblazen, en weet niets.

1 Timotheüs 6 : 3, 4.

lo. 4. 15 Februari 1907. 12de Jaargang.

DE TOESTAND IN HOLLAND EN BELGIË,
door President C. W. Penrose.

„Want ook wij allen zijn door éénen Geest tot

één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken,

hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij' zijn allen

tot éénen Geest gedrenkt" (1 Oor. 12 : 13).

Deze woorden van den Apostel Paulus beschrijven het kenmerk

van de Kerk van Christus in zijne dagen. Wij zijn hier vele malen aan

herinnerd geworden door getuigen te zijn van datzelfde kenmerk van

eensgezindheid onder de Heiligen der laatste Dagen. Gedurende een

bezoek met Ouderling William A. Morton, kort geleden gebracht aan

de vertakkingen der Kerk in de Nederlandsch-Belgische Zending, over

welk bezoek eenige bijzonderheden in de laatste twee nummers van de

„Ster" zijn voorgekomen, was het zeer opmerkelijk waar te nemen.

Te Rotterdam en te Amsterdam, waar de leden der Kerk de Hollandsche

taal spreken, was de geest van God kenbaar in het hartelijke welkom,

in de gevoelens van liefde en eensgezindheid welke bestonden, zelfs op

de aangezichten der Heiligen, in den klank van de stem der sprekers,

in het hartelijke handschudden, en in de atmosfeer welke de broeders

en zusters omringde, welke na afloop der vergaderingen nog lang ver-

toefden en schenen niet te kunnen scheiden om naar hunne woningen

terug te keeren. Te Luik, waar de Pransche taal gesproken wordt,

was het juist hetzelfde. De goddelijke Geest werd gevoeld door allen

tegenwoordig. En in het Engelsch dat door sommige sprekers gebruikt

werd en in de vertaling der tolken werd dezelfde invloed waargenomen,

en menschen van verschillende nationaliteiten waren vereenigd in die

eensgezindheid van geloof, die komt door vereeniging in „éénen Heere,
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één G-eloof en één Doop, en ééne hoop uwer roeping". Hoe verschillend

is de koude onverschilligheid, welke wy gewoonlijk ontmoeten in de

verschillende sekten van den tegenwoordigen ty'd.

De liefde en de ernstige ijver der Heiligen beide in Holland en in

België en het yverige en voorspoedige werk der Zendelingen — de

meesten jonge mannen van Zion — was verblijdend om waar te nemen.

President Alex Nibley en zyn korps Ouderlingen hebben een schoon

werk gedaan. Zij verliezen geen tijd en worden door het volk bemind.

Het werk der laatste Dagen heeft diep wortel geschoten en het ver-

spreidt zich snellijk in de Nederlanden, waar de Schriften gelezen en

verstaan worden door de groote massa van het volk. Zij verstaan de

waarheden geopenbaard van omhoog in deze laatste dagen gereedelijk

en verstaan hunne overeenkomst met de Heilige Schrift. Bewijzen uit

den Bijbel tot steun van onze leer worden met graagte aangenomen.

In de Fransche steden wordt de Bybel weinig gelezen onder het „gewone
volk", en de meesten hunner zijn totaal onbekend met zyne bladzijden.

Vertel hun dat Mattheüs of Markus of andere schrijers van het Nieuwe
Testament dit of dat zeggen, dan zullen zy u aanstaren en vragen,

„Maar wie is hy?" Het is moeilijk om hun een Testament te doen

aannemen als eene gave, want zy hobben deze boeken aan den Priester

overgelaten, omdat zy niet onderricht zyn ze voor zichzelven te lezen.

Maar het eeuwige Evangelie brengt een Geest mnt zich, die tot hun
hart en hun verstand spreekt, als zij bewogen kunnen worden om naar

zijne voorstellingen te luisteren, en zoo vindt het gaandeweg ingang

onder hen, en de getrouwe Ouderlingen ontvangen aanmoediging in

hun onvermoeid liefdewerk.

De vergaderingen gehouden gedurende ons bezoek werden in elke

plaats door velen bijgewoond. De zalen waren tot overvloeiëns gevuld.

Op Zondag 13 Januari waren alle drie de vergaderingen groot. In den

avond was de groote zaal voor deze gelegenheid gehuurd, ten volle

bezet, het platvorm en de zaal zoowel als de galery; extra zitplaatsen

moesten verkregen worden, en een groot aantal moest gedurende de

geheele vergadering staan. Vreemdelingen schenen juist zoo belang-

stellend te zyn als de Heiligen, en knikten menigmaal hunne deelneming

over het gesprokene, niet uit een slaperige gewoonte, maar met glin-

sterende oogen en blijde gezichten. De vrijheid van spreken genoten

was ook opmerkelyk, in aanmerking genomen de stoornis veroorzaakt

door de vertaling van regel bij regel. Het was een aangename mani-
festatie van den goeden Geest.

Een van de aangenaamheden van ons bezoek op het vasteland was
het welkom verstrekt door den Consul der Vereenigde Staten, den heer

McNally en zijne aanvallige vrouw, welke de schryver en Ouderling

Alex Nibley en William A. Morton in hunne woning vergasten aan

een heerlijk diner en herinneringen aan Salt Lake City, waar de Consul
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voor eenigen tyd een rechter was. Hy is een waar Amerikaan, en
iedereen, van alle gedeelten van de Vereenigde Staten, wordt door hem
met vriendelijkheid ontvangen, onverschillig wat zijn partij of geloof

ook zij. Wjj bezochten ook Advocaat Stocquart te Brussel, een ander

onzer gewaardeerde vrienden, welke tweemalen Utah heeft bezocht;

maar tot ons groot leedwezen vernamen wy, dat hy' juist onder chloro-

form was om eene operatie aan een zyner voeten te ondergaan, welke
meer dan een jaar geleden bij een ongeluk gekwetst werd. Hy heeft

onze oprechte wenschen voor zijn geheel herstel.

Er zijn eenige opmerkelijke verschilpunten in de manieren en ver-

schijning van het volk in Holland en in België. De eersten zijn breed

gebouwd, meer langzaam in beweging en een weinig traag van spraak,

vergeleken by de laatstgenoemden, die zich deftiger kleeden en vlugger

zy'n in manieren en schijnen meer liefhebbers te zyn van plezier dan
van werk. Daar worden minder kinderen gezien op de Belgische straten

en dames scbijnen meer liefhebberij voor honden te hebben. Vele

leiden een of meer honden aan een touw of ketting en sommige dragen

ze in hare armen, en liefkozen ze. Honden worden in beide landen

gebruikt voor het trekken van kleine wagens en karren. Somtijds zijn

zij onder het voertuig en soms wel daarvoor, en zij trekken zware

ladingen terwyl de man of vrouw stuurt en gemakkelijk er achter loopt.

Baarden worden zoowel voor voedsel als voor wagens en rijtuigen

gebruikt. Te Rotterdam komen bijna dagelijks troepen van lamme,

ziekelijke paarden aan uit Engeland om geslacht te worden voor vleesch

of worst. Dit is geen „paardenvertelsel om paarden aan het lachen te

maken", maar het is een feit. De volken van beide landen zyn welge-

manierd en vriendelijk. Daar is een goed tram systeem, en het spoorweg-

verkeer is geregeld en goedkoop. De Hollanders zyn bekend voor zinde-

lijkheid van voorkomen, en dienstboden kunnen iederen morgen en

soms 's avonds laat gezien worden aan het uitkloppen van matten en

karpetten, en des morgens aan het poetsen van deurplaten, enz., het

wasschen van stoepen en het schoonmaken van steenen versieringen.

Kalk wordt zeer veel gebruikt, en de afwezigheid van rook geeft een

veel schooner aanzien van woonhuizen en openbare gebouwen dan in

Londen of Liverpool.

Terwijl wij in den Haag waren, gingen wij naar de oude gevangenis

en zagen de oude kerkers, in welke vele der vroegere hervormers voor

ketterij gedurende de Spaansche regeering hebben gevangen gezeten,

en wy' namen in oogenschouw de rekken, duimschroeven, ledentrekkers,

beenbrekers, voetblaartrekkers, brandijzers, krankzinnigdrijvers en andere

instrumenten voor pijniging gebruikt in naam van den godsdienst,

en, men zegt, bij wijze van wraakneming, nadat de Spanjaarden ver-

overd waren. Het zyn vreeselijke herinneringen aan den geest van

onverdraagzaamheid, dien een blinde godsdienstijver teweegbracht, en
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zijn waarschuwingen tegen de dweepers van deze dagen. Wee degenen

welke streven om de gevoelens van hunne medemenschen te bedwingen
of welke trachten de conscientie der menschen te binden! Alle ver-

volging is van beneden. Vrijheid van godsdienst, gedachten en hande-

lingen is een van God gegeven recht, en zoolang als personen of volkeren

zich onthouden van inbreuk te maken op de vrijheid van anderen,

zouden zij niet gestoord mogen worden in hun geloof of aanbidding,

onverschillig hoe verkeerd het moge schijnen in de oogen hunner tegen-

standers. Dank zij God voor de vrijheid, genoten in deze eeuw! Eere

zij den mannen en vrouwen van Nederland en andere plaatsen, welke

de pioniers waren! Hun voorbeeld is goed, en hun heldenbloed vloeit

van daag in de aderen van vele Hollanders, hen gereed makende voor

„het geloof een3 gegeven aan de Heiligen." Het is zoo ook in Amerika
waarheen de Pelgrimsvaders den gee3t van vrijheid hebben gedragen

om door de geheele wereld verspreid te worden.

President Nibley was onvermoeibaar in zijne begeerte om ons bezoek

aangenaam en verdienstelijk te maken, en wij zijn dankbaar voor zijne

vriendelijkheid en welwillendheid. De Heiligen zullen hem grootelrjks

missen, en zijn opvolger zal de zending in een goede conditie aantreffen.

Wij zijn dankbaar voor de zegeningen, welke ons vergezeld hebben op

onze voorspoedige reis en gelooven dat goede resultaten zullen voort-

komen van onze pogingen in Holland en België.

Aan God zij al de glorie!

( Vertaald door Ouderling JOHN K. MEIBOS).

VERPLAATST.

Ouderling George C. Mathews is van de Amsterdamsche Conferentie

verplaatst naar de Arnhemsche, en zal te Apeldoorn arbeiden met
Ouderling Wm. T. Hicken, die in deze plaats de leiding zal hebben.

Ouderling J. W. Howe Jr. zal Broeder Hicken's plaats te Nijmegen

innemen.

In de Rotterdamsche Conferentie zijn eenige veranderingen voorge-

komen, als volgt: Ouderling Timothy W. Mathews is van Rotterdam
overgeplaatst naar Den Haag, Ouderling Jacob N. Lybbert van Dordrecht

naar de stad Rotterdam, en Ouderling Henry Belnap van den Haag
naar Dordrecht.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De Amsterdamsche conferentie zal D.V. gehouden worden Zondag

24 Februari in de Zaal De Wittenstraat 109-111, te Amsterdam. Twee
vergaderingen zullen plaats hebben, n.1. ten 10 uur en ten 6 uur,

Priesterschapsvergadering voor de zendelingen ter zelfder plaatse

Maandagmorgen 25 Febr. om 9 uur.
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PRESIDENT GEORGE Q. CANNON.

George Q. Cannon werd geboren in Liverpool, Engeland, op den

Uden Januari 1827, en was de oudste zoon van George en Anna Q.

Cannon, die ingezetenen waren van Peel, op het Eiland Man. Hij sloot

zich by' de Kerk aan in 1840, gedoopt zijnde door wylen President John

Taylor, 11 Februari. In September 1842 ging de familie onder zeil naar

Nauvoe; de moeder stierf en werd midden in den oceaan begraven.

Op 17 Augustus, twee jaren naderhand, stierf de vader in St. Louis.

George Q. ving met het drukkerswerk aan, werkende in de kantoren

van de Times and Seasons en de Nauvoo Neighbor. Ten trjde van de

verdrijving ging hij naar Winter Quarters, en in 1847 doorkruiste hy

de vlakten en kwam 8 October in de vallei aam Na met de pioniers

gearbeid te hebben voor zijn bestaan, en met hen twee jaren lang ver-

duurd te hebben al de wederwaardigheden van die tijden, werd hy op

zending geroepen naar Californie, onder de leiding van Ouderling
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Charles 0. Rich. Zijne daaropvolgende roeping naar de Sandwich-Eilanden

en zijne getrouwe, ofschoon moeilijke werkzaamheden daar in het in-

voeren van het Evangelie onder de inboorlingen, van wie er vierduizend

zich bij de Kerk aansloten, zijne vertaling van het Boek van Hormon
in hunne moedertaal, zijne stichting van de Western Standard, in

Oalifornie, en zijne letterkundige werkzaamheden daaraan, zijn wel-

bekende historische feiten. Hij keerde in Januari 1858 terug, wegens

de Johnston's leger-troebel. Sedert dien trjd is zijne geschiedenis zeer

nauw doorweven met de geschiedenis van de Kerk en Utah. Weinig

gewichtige gebeurtenissen hebben in beide plaatsgevonden, in veertig

jaren, die niet grootendeels gedeeld zijn of gevormd door George Q.

Cannon,

Als redacteur, onderscheidene malen, van de Deseret News; als de

uitgever en redacteur van de Juvcnüe Instructor, welke hy' oprichtte in

Januari 1866; en als een uitgever en schrijver van boeken, waren zijne

werken in de voorhoede der Kerk-üteratuur, en hij stond als een leider

onder Kerkschrijvers. In opvoedkundige zaken was zijn invloed niet

geringer. Hij wierp zich met hart en ziel in de groote Zondagschool-

beweging, welke zeer bespoedigd werd door de publicatie van de Juvenile;

twintig jaren lang was hij een lid der Oommissie van Regenten der

Universiteit, van welken tijd hij tien jaren als Kanselier aan het hoofd

van het Instituut stond, een krachtig ondersteuner en vurig verdediger

van het hooger onderwys. in zijn beproevend ste jaren in Utah. Zijne

werkzaamheden in dezelfde richting, met en ten behoeve van de groote

school, de BrighamYoung Academie, en andere opvoedkundige instituten

van de Kerk, mogen gezien worden, want hij waakte immer voor hare

behoeften en beste belangen.

Zijne kracht bestond grootendeels in zijne nederigheid; en zijne

macht als een wijs raadgever lag in zijn eerbied voor de meeningen
van anderen, en in zijne gewilligheid om naar hunne inzichten te

luisteren en ze te respecteeren. Op bekwame wijze vertegenwoordigde

hij Utah in het Congres, en won aldaar de achting en het respect van
voorname mannen der natie. Als een diplomaat had hij weinig gelijken;

als een krachtig openbaar spreker boeide hy zyne toehoorders, als in

betoovering, aan de inzichten die hy verdedigde.

President Cannon stierf te Monterey, Californie, den 12den April 1901

.

Hij werd ter ruste gelegd op de Salt Lake City-Begraafplaats, op Woens-
dag 17 April. De diensten in den Tabernakel waren zeer indrukwekkend.
Er waren zoete muziek en zang, schoone versieringen van witte, en
een wildernis van liefelijk-doorweven bloemen-offeranden van liefhebbende

vrienden te huis en uit afgelegen deelen des lands. Roerende lofspraken

over zijn edel leven en daden werden geuit door ziï'ne getrouwe broederen

tot tienduizend luisteraars, mannen, vrouwen en kinderen; en door de
geheele Kerk was er een diep en algemeen geween, als wanneer een
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groot volk scheidt van een bemind hoofdleider, vader, raadgever en

gids. — Uit „Een kokte Geschiedenis".

President Oannon was een man van middelbare gestalte, goed ge-

bouwd en recht. Hij was een begaafd redenaar, en werd voor vele jaren

gerekend als een der beste sprekers in de natie. In zyne vroegere

jaren was hij veel bedaarder in zyne uitingen dan later in zyn leven.

By zijne uitgebreide kennis en diepe, somtijds overweldigende ernstigheid

had hij een heldere, ver-klinkende stem, Wanneer hij in de behande-

ling van zijn onderwerp warm werd, bereikte hij bij gelegenheden de

hoogste trappen der welsprekendheid, en nam b.y zyne hoorders in en

doordrong hen met de kracht zijner gedachte en de overtuigingsmacht

zijner redevoering. — „Biographical Encyclopedia".

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Wij ontvingen den 8sten dezer een onverwacht bezoek van Broeder

Willem Singer, van Salt Lake City. Broeder Singer zal in Nederland,

waar de meesten zijner familieleden woonachtig zyn, eenige weken
vertoeven, voor hij naar zijn tehuis in Zion terugkeert.

De „Ster" kwam gedurende de eerste twee weken dezer maand in

het bezit van 9 nieuwe inteekenaren, waarvan een ons werd gezonden

door Ouderling H. B. Denkers, uit Ogden, Utah, en een ander ons werd

overhandigd door Zuster Holtkamp, van de Rotterdamsche Gemeente;

verder door Pres. A. H. Cannon, 1; door Pres. W. L. Brimhall, 1; en

door Ouderling L. G. Hardy, 1.

Ouderling Frank I. Kooyman, die ons bericht zond van het over-

lijden van Zuster De Gooyer (zie onder „Overleden"), zegt ook verder

in zijn brief: „Ik grijp deze gelegenheid aan om U geluk te wenschen

met het Nieuwjaarsnummer van de „Ster". De inhoud is oog-streelend

zoowel als belangrijk en interessant. Jammer dat het portret van

H. M. de Koningin wat minder goed is uitgevallen."

Pres. J. P. Lillywhite schreef ons 'J8 Jan.: „Het werk te Arnhem
en te Nijmegen is tegenwoordig zeer bemoedigend. Wy' hebben in beide

plaatsen werkelijk ernstige onderzoekers. Wy hadden gisterenavond

te Arnhem een heerlijke vergadering, waar bijna al de Heiligen, alsmede

14 vreemdelingen aanwezig waren. Wij zullen in beide steden deze

maand doopen."

Donderdagavond 31 Januari hadden ook de broederen te Utrecht

eene zeer goede vergadering, waar 15 vreemdelingen aanwezig waren.

Pres. Alex Nibley schrijft 10 Pebr. uit Brussel, waar hy de ver-

takking een bezoek bracht: „Wij hadden heden avond hier een aan-

gename vergadering. Br. Radcliffe Cannon, uit Luik, was er ook. Er

waren 18 vreemdelingen aanwezig."
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In de Gemeente te Dordrecht zyn in de maand Januari 9 personen

door den doop opgenomen. Ouderling J. Boghaar bericht: „Succes on

every hand."

Ouderlingen J. Boghaar en J. N-. Lybbert, die Dinsdag 5 Febr.

in de Vertakking Dordrecht nog samen werkzaam waren, hadden dien

avond wederom een gunstige gelegenheid om een vergadering te houden

in het dorp Het Visschertje, bij Dubbeldam, door de goede pogingen van

Broeder Jan Sandman, van de Dordtsche Gemeente. Deze broeder had

van een der welgezetenen van het dorp toestemming ontvangen om in

een zijner huizen, dat onbewoond was, een vergadering te houden, en ging

daarop ain het werk om de noodige stoelen aan te voeren. Hot kleine

lokaal was tengevolge van het bekendmaken der vergadering, 15 minuten

voor het aanvangen van deze geheel met belangstellenden gevuld. Omtrent

60 personen waren aanwezig, allen vrienden en vreemdelingen uitge-

zonderd een achttal leden uit Dordrecht, en velen stonden buiten die

wegens plaatsgebrek geen toegang konden verkrijgen. 15 boeken werden

verkocht en 200 traktaten uitgereikt. Een leerrijke vergadering werd

gehouden, terwijl een politieambtenaar of veldwachter buiten goede

orde handhaafde. Na afloop dezer bijeenkomst werden de Zendelingen

en hunne acht Dordtsche vrienden door den eigenaar van het vergade-

ringshuis uitgenoodigd om het verdere gedeelte van den avond in zfjne

woning door te brengen, hetgeen gedaan werd op eene aangename,

onderhoudende wijze.

Fresident George Q. Cannon, wiens portret en levensschets in dit

nummer van de „Ster" verschijnt, was de vader van Ouderlingen Syl-

vester Q. en Willard T. Cannon, voormalige Presidenten der Ked.-Belg.

Zending, en ook van Ouderlingen Badcliffe Q. en Clawson Y. Cannon,

nu werkzaam in de Luiksche Conferentie, en grootvader van Pres.

Abraham H. Cannon, van de Groninger Conferentie.

DE ONDERLINGE-ONTWIKKELINGSVEREENIGINGEN.

Onderwerp voor Woensdag 20 of Donderdag 21 Februari.

Het 11de Artikel des Geloofs.

lste Lezing: Godsdienstvrijheid en — Verdraagzaamheid. Dr. Tal-

mage's Lecture 22, tot Paragr. 18.)

2de Lezing: Graden van Heerlijkheid. (Het overige van Lecture 22.)

Onderwerp voor Woensdag 27 of Donderdag 28 Februari.

Het 12de Artikel des Geloops.

lste Lezing: Onderworpenheid aan de wereldlijke overheden. (Dr.

Talmage's Lecture 23, to Paragr. 20.)

2de Lezing: Hedendaagsche Openbaring betreffende Onderworpen-

heid aan de wereldlijke overheden. (Het overige van Lecture 23.)



DE STEK.
Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie: ALEX NIBLEY. -:- Assistent: PAUL ROELOFS.

EEN INVLOEDRIJK VRIEND IN BELGIË
EN WAT TIIJ TE ZEGGEN HEEFT OVER DE HEILIGEN DER

LAATSTE DAGEN.

In het artikel van President 0. W. Penrose, dat in dit nummer
verschijnt, vindt men den naam van een der voornaamste rechts-

geleerden ie Brussel, Mr. Emile Stocquart, Advocaat aan het Hof van

Beroep. Deze invloedrijke persoon heeft immer een goed woord ten

gunste van de Heiligen der laatste Dagon te zeggen. Hjj is meer dan

eens door Pres. Alex Nibley en andore zendelingen te Brussel bezocht

geworden, heeft hun een vriendelijke ontvangst geschonken, en hun
zijne diensten aangeboden, indien en wanneer zy' daarvan gebruik zouden

kunnen maken. Zijne bekendheid met en vriendschap voor de „Mor-

monen" dateert van het jaar 1893, toen hij eene reis maakte door de

Vereenigde Staten, en aldaar meteen een bezoek bracht aan Salt Lake

City. Gedurende zyn oponthoud in de hoofdstad van de Heiligen der

laatste Dagen kwam hy* in aanraking met Pres. C. W. Penrose en andere

leidslieden van de Kerk en had hy een uitmuntende gelegenheid om
een studie van het volk en deszelfs toestand, wetten en beginselen te

maken, hetgeen hij onbevooroordeeld deed en van een rechtskundig en

maatschappelijk standpunt, naar blijkt uit een paar artikelen van zijne

pen in 1897 verschenen in de Journal des Tribunaux, te Brussel uit-

gegeven. In dier voege beschrijft Mr. Stocquart in genoemde interessante

artikelen den toestand dien hy bij zijn bezoek onder de Heiligen der

laatste Dagen waarnam en geeft hy zijn indrukken en zijn onpartijdig

oordeel weer over het volk. Wy' nemen hier de gelegenheid omeenige

uittreksels van zijne geschriften te laten volgen, voor zoover de beperkte

ruimte van ons tijdschrift toelaat.

„Van een vacantiereis terugkeerende, die wij in 1893 in het Rotsen-

gebergte en de Staten van het Verre Westen der Amerikaansche Unie

gemaakt hebben, hadden wy de gelegenheid om ons te Salt Lake City

op te houden en eenigen tijd te vertoeven onder dat Mormoonsche volk,

zoo belangwekkend en zoo weinig bekend.

„Wanneer men deszelfs instellingen bestudeert en hare werking

nauwkeurig onderzoekt, neemt men waar dat dit genootschap een

groote kracht in zich sluit: zij gebiedt tot de ziel zoowel als het lichaam,

zy gebiedt in het byzonder tot de ziel; dit genootschap is oneindig

veel machtiger dan eenig ander genootschap, in zichzelf vereenigende

een dubbele autoriteit, die elders verdeeld is.
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„Men mag verder gaan en zeggen : het Mormonisme ia samengesteld

om stand te houden; het is overigens door vreesely'ke beproevingen,

door een ontzettende vervolging gegaan. Drie duizend Mormonen zijn

voor hun geloof in de gevangenis geworpen, maar zy hebben hun lijden

gedragen, liever dan zich aan den wil der meerderheid te onderwerpen.

„Niet zonder verwondering hebben wy in een gewaardeerd werk

gelezen dat het Mormonisme slechts tot de geschiedenis behoort. „Een

halve eeuw," leest men daar, „heeft zien geboren worden, groeien,

afnemen en vallen een instelling die tegelijk een Kerk, een Staat en

een maatschappij was. Het is op te merken dat, niettegenstaande

belangryke voordeelen, iedere maatschappelijke instelling die met de

heerschende gewoonten van het menschdom in tegenstelling is, teniet-

gaat zoodra zy met de algemeene maatschappij in aanraking komt."

(M. Block, Dictionnaire général de la Politique.)

„Hoe dikwerf heeft men niet gezegd dat de spoorwegen, de middelen

van verkeer, aan de discipelen van Joseph Smith en Brigham Young
een doodelijken slag zouden toebrengen?

„Die voorspelling is niet in vervulling gekomen, en de onpartijdige

toeschouwer is, indien hij de oogen niet voor het licht wil sluiten,

verplicht om te erkennen dat deze maatschappelijke organisatie op een

zonderlinge wijze aan de algemeene maatschappij weerstand biedt. Er

zou veel te zeggen zijn van die algemeene maatschappij, die zich in

betrekking heeft gesteld met het Mormoonsche volk, maar non Mc est

locus; overigens ontbreekt de ruimte; het zou een artikel vergen uit-

gebreider dan dit, om den vreemden zedelijken vooruitgang uit te leggen,

door de niet-Mormonen aangebracht — de kroegen, de herbergen, dron-

kenschap, en het overige — te midden van dat zoo vreedzame volk."

„Hetgeen in de eerste plaats in het oog valt in het Westen, is dat

het Amerikaansche volk er begiftigd is met zulk een buitengewone

sterkte en zulk een groote werkkracht, dat men er zich over verwondert

en er geestdriftig over blijft. De oorzaak van deze bestendige energie

moet gezocht worden, meenen wy, in het klimaat en het voedsel.

Gunstige omstandigheden blijven haar overigens gezamenlyk aanwak-

keren en onderhouden. De schoone hemel van Italië, de onvergetelijke

landschappen van Zwitserland, de verkwikkende lucht van Schotland,

vinden er zich door een gelukkige tegenstelling, vereenigd. Het voedsel

is gezond en overvloedig.

„De overvloeiende werkzaamheid van die krachtige mannen vindt

haren uitweg in den arbeid, maar vooral in de liefde tot ry'kdom, het

onmatige verlangen om snel fortuin te maken.
„Zoo men onder de Mormoonsche bevolking van Utah dezelfde

werkzaamheid, dezelfde energie aantreft, ontdekt de onpartijdige waar-

nemer met eenige voldoening de afwezigheid van die onmatige zucht

naar rijkdom, zoo algemeen, zoo ingeboren bij het gansche Angel-Sak-
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sisohe ras. Die zelfzuchtigheid tot hare uiterste grenzen gedreven, die

baatzuchtige voldoening van te bezitten om bet bloote genoegen van de

bewustheid des bezittens te hebben, scbijnt er zeldzaam te zijn. Verder

hebben wij er die ontevredenheid met het tegenwoordige, die behoefte

naar verandering, die onophoudelijke verhuizing van Staat tot Staat,

die soort dwaasheid van te trachten in de meeste gevallen de prooi

los te laten voor de schaduw (kenmerkende fouten van den Ameri-

kaanschen burger), niet gevonden.

„Een andere belangrijke waarneming, het socialisme met zijn duizend

eisenen was er geheel en al onbekend. Bezittingen schijnen er meer
billijk verdeeld, de plicht tot bijdrage meer onpartijdig opgelegd — n.1.

de bijdrage volgens de inkomsten (tienden), bijna de tiende der middel-

eeuwen, maar met dat kapitaal verschil dat de plicht op al de leden der

Kerk zonder onderscheid komt te rusten en dat niemand er voorrechten

geniet. Het schijnt een feit te zyn, dat wetten alléén de armoede niet

volstrekt verbannen kunnen; maar zij de gelijkmatige, bijna algemeene

voorspoed der getrouwen van het G-roote Zoutmeer het werk van de

wetten of van de Voorzienigheid - en in dit laatste geval is zy hun
bijzonder genadig geweest — zoo is het niettemin waar, dat overal

welvaart zichtbaar is. Alles heeft een aanzien van overvloed en geluk.

„Ook was er geen in 't oogvallend gebouw voor gerichtshoven onder

een volk dat geen vagebonden, geen dronkaards, geen lichte vrouwen
heeft. Misdaad was, om zoo te zeggen, onbekend."

„Hun eigenaardig huwelijksstelsel, dat bh' het eerste gezicht eene

bron van strijd en wanorde moest zijn, heeft eensgezindheid in de

gezinnen gebracht, met vrede om den huiselyken haard, den geest van

toewijding en zelfverloochening bij de vrouwen, en onderlinge liefde

tusschen de kinderen. Deze dingen treffen den onpartijdigen toeschouwer.

„Wat moet men bij dat alles denken? In de tegenwoordigheid van

dit verschijnsel, bij het zien van dat zoo vreedzame, stille volk, van

die vrouwen zoo goed, zoo zacht, zoo beminnelijk, wier leven slechts

toewijding is, begint de menschelijke geest te twijfelen."

„In Utah is met het godsdienstig geloof ook rechtsspraak verbonden,

terwy'1 elders de rechtsgeleerdheid en de godgeleerdheid zich ontwikkeld

hebben tot onderscheiden en van elkander gescheiden wetenschappen,

door de specialo studiën dezer kundigheden. Maar hier schijnt alles

samengesmolten, en dat langzame werk der verloopen eeuwen vindt

men hier niet slechts omgeworpen, maar geheel vernietigd."

„Volgens de getuigenis van Goethe geschiedt de progressieve evolutie

der maal schappij in den vorm van een spiraal, schijnbaar op zicbzelve

terugkomende, maar in werkelijkheid onophoudelijk vooruitgaande en

opstijgende. „Zyn wy op het punt van langs een stijgende spiraallyn

terug te keeren tot. de godsregeering van vervlogen eeuwen, of tot zekere

instellingen van het patriarchale tijdperk? De toekomst zal hetleeren."
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GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCH-BELGISCHE
ZENDING.

(
Vervolg van blz. 62.)

1897 (Vervolg.)

1 November. — President F. Pieper werd van zijne werkzaamheden
in deze Zending ontslagen, en Ouderling Alfred L. Farrell werd in diens

plaats aangesteld tot President der Neder). -Belgische Zending.

De Nederlandsen-Belgische Zending werd ru verdeeld in zes confe-

rentiën n.1.: De R>tterdamsche, de Amsterdamsche, de Groningsche, de

Arnhemsche, de Brus«elsche, en de Luikscbe Conferentie.

De volgende Zendelingen werden aangewezen als Conferentie-

Presidenten:

Ouderling W. J. De Brij, als Pres. der Rotterdamsche Conferentie.

„ E. N Hill „ „ „ Amsterdamfche
„

„ H. van Braak „ „ „ Groninger „

„ G. J. Kruitbosch, „ „ „ Arnhemsche
„

„ G. J. S. Abels „ „ „ Brusselsche
;;

„ Paul Roelofs „ „ „ Luiksche „

November. — Deze maand verscheen de 3de uitgave, 1000 exem-

plaren groot, van den „Catechismus voor kinderen" Deze u'tgave is ook

vermeerderd, volgens de oorspronkelijke Engelsche, waarvan zij een

vertaling is.

5 December. — Eene conferentie werd te Amsterdam gehouden in

de Zaal De Wittenstraat. Zij werd bijgewoond door 22 zendelingen,

allen in de Ned.-Belg. Zending werkzaam.

31 December. — Een Statistiek Verslag aan het einde van dit jaar

geeft aan, dat 123 personen gedurende het jaar tot leden van de Kerk

werden opgenomen door den doop. In hetzelfde tijdperk waren 23

personen uit de Zending naar Zion vertrokken. Het totaal lidmaatschap

inbegrepen kinderen ingezegend, werd gesteld op 1102. Het aantal

broeders zendelingen bij het uitgaan van het jaar in de Ned. Belg.

Zending werkzaam, was 27. In den loop 'er twaalf maanden waren

omtrent 23. 350 traktaten en 3585 boeken verspreid.

1898.

1 Januari. - Ouderling H. Hand werd aangesteld tot President der

Groninger Conferentie, in vervanging van Ouderling H. van Braak, die

geroepen was om te Amsterdam en later te Dordrecht te arbeiden.

30 Januari. — Een conferentie werd gehouden te Arnhem, n.1. twee

vergaderingen in het lokaal Walstraat, 14, en eene vergadering in het

„Gebouw tot 't Nut van 't Algemeen."

15 Februari. — De Zusters-Hulpvereeniging der Rotterdamsche

Gemeente werd georganiseerd,
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20 Februari. — Eene conferentie werd gehouden te Brussel, in de

zaal Kue Koyale Ste Marie, 298a Schaerbeek. Twee vergaderingen werden

gehouden in de Hollaadsche taal, en een in de Fransche.

27 Februari. — Ouderling W. W. Francis werd aangesteld als Presi-

dent der Amsterdamsche Conferentie, in de plaats van Ouderling E. N.

Hill, die in de maand December wegens slechte gezondheid werd ont-

slagen om naar huis terug te keeren.

Eene conferentie werd gehouden in de Luiksche Conferentie. Twee
vergaderingen werden te Seraing gehouden in het lokaal Rue Leopold

120. In de eerste traden sprekers op in de DuitscheenindeHollandsche

taal; de tweede was eene Fransche vergadering. Een derde vergadering

werd te Luik in de zaal Quai de 1'Ourthe, 9, gehouden in het Fransen.

31 Maart. — Ouderling Paul Roelofs werd ontslagen als President

der Luiksche Conferentie, en aangesteld als President der Rotterdamsche

Conferentie in de plaats van Ouderling W. J. D© Brij, die zijne zending

voleindigd had. Het redigeeren van de „Ster", dat sedert 1 Januari

1897 door Ouderling W. J. De Brij was waargenomen, werd eveneens

aan Ouderling Roelofs opgedragen.

Ouderling A. C. Robinson werd aangesteld tot President der Luiksche

Conferentie.

3 April. — Een conferentie werd te Rotterdam gehouden, bestaande

uit drie vergaderingen die alle plaats hadden in de zaal van het „Nut-

Gebouw". 12 Zendelingen waren aanwezig.

April. — Deze maand verscheen een uitgave van 1000 exemplaren

van den „Sleutel tot Godgeleerdheid," uit het Engelsen vertaald door

W. J. De Bry.

Eveneens kwam van den drukker een uitgave, 300 exemplaren

groot, van een boekje van „Bn'belsche Aanhalingen," volgens de Engelsche

„Ready References" opgesteld door Ouderling Herman B. Denkers.

26 April. — Ouderlingen Hyrum Hand en Klaas Jongsma, die zich

op dezen dag omstreeks 10 uur 's avonds op den terugweg bevonden

van het dorpje Hoogkerk naar de stad Groningen, werden in de nabij-

heid van genoemd dorp aangerand door een bende van ongeveer 25

mannen, die zich verscholen gehouden en hunne komst hadden afge-

wacht. De twee zendelingen werden gruwelijk mishandeld en toegetakeld.

Ouderling Hand had het meest te verduren; zijn hoofd werd met
klompen gebeukt en eindelijk werd hij in een sloot geworpen. Hy ont-

kwam nu aan de bende door een aantal slooten te doorwaden, waar
het gepeupel hem niet volgde. Ook Ouderling Jongsma ontkwam. Zy

werden beiden in het huis van een vriend, die niet ver van deze plaats

woonde, opgenomen, en van andere kleederen voorzien. Om 2 uur in den

nacht kwamen zij bezeerd en ziek, tehuis aan in Groningen.

8 Mei. — Te Arnhem werd eene conferentie gehouden, waarvan

een vergadering plaats vond in de zaal van het „Nut-gebouw"
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22 Mei. — Te Brussel werd eene conferentie gehouden, waarvan
twee vergaderingen in de Hollandsche taal en een in de Fransche.

29 Mei. — Eene conferentie werd gehouden te Luik en Seraing,

België. In laatstgenoemde stad hadden twee vergaderingen plaats, waar-
van de eerste voor de Duitsche en Hollandsche leden en vrienden, en
de andere in de Fransche taal. De bijeenkomst des avonds te Luik
eveneens in het Fransch.

1 Juni. - Daar Ouderling G-. J. Kruitbosch's tijd was aangebroken
om naar Zion terug te keeren, werd Ouderling W. W. Francis ontslagen

van het presidentschap der Amsterdamsche Conferentie, en aangesteld

als President der Arnhemsche Conferentie.

Ouderling A. A. Hinckley werd aangesteld als President der Am-
sterdamsche Conferentie.

12 Juni. — Conferentie te Rotterdam. Deze werd vereerd met het

bezoek van Pres. Rulon S. Wells, der Europeesche Zending. De avond-

vergadering werd gehouden in de zaal „Caledonia" , Haringvliet, 41 N.Z.

Zusters Luna Farrell en Florence Thatcher werden in deze conferen-

tie als Zendelingen voorgesteld en algemeen ondersteund in deze roeping.

17 Juli. - President Alfred L. Farrell en eehtgenoote werden ge-

zegend met de geboorte van een dochterfje, te Rotterdam.

Juli. — 20.000 exemplaren van het traktaat „De Blijde Boodschap"

werden gedrukt onder een nieuwen titel, „Be-proeft alle dingen; behoudt

het goede." {Wordt vervolgd.)

TEEKENEN DER TIJDEN.

Zeker niet de minste onder de teekenen der tijden zijn de groote

afwijkingen die by de bestaande godsdiensten veroorzaakt worden,

doordien sommige waarheden worden ingezien en aangenomen, waar-

mede de oude dogma's der kerken in tegenstrijd zijn. Eene verklaring

21 Oct. j.1. door Dr. J. A. Cramer in de Groote Kerk te 's-Gravenhage

gedaan, heeft gedurende de volgende maanden niet weinig roering in

zekere de-elen der Ned.-Herv. Kerk gebracht. „Tien jaren heb ik gezwegen,

om eerst uw vertrouwen te winnen.'' zeide hij, „maar nu moet ik u

zeggen: wij zijn op den verkeerden weg!"

De beweging die in Frankrijk zoo vele jaren in werking is geweest,

en eindelijk de Roomsch-Kath. Kerk met de andere kerken op gelijken

voet heeft .gesteld tegenover de burgerlijke regeering, toont eveneens

den tijdgeest die zich ontwikkelt; hoewel daarbij te laken zijn, maat-

regelen van geweld, zooals de Fransche regeering heeft gebruikt, toen

zij den zaakgelastigde van den Paus liet over de grenzen zetten en de

diplomatieke papioren der pauselijke legatie liet in beslag nemen.

De geweldige aardbeving op het eiland Jamaica omtrent het midden

der maand Januari, toen de stad Kingston werd verwoest en honderden

het leven verloren, en de hongersnood in China bevestigen de voor-

spellingen der Schrift.
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OVERLEDEN.

Patjwe. — Te Amsterdam den 9den Jan. overleden Jacob Pauwe,

geboren te Ierseke, Goes, den 29sten Dec. 1822. Broeder Pauwe was

dus in zijn 85ste jaar, toen hy stierf, en was een lid van de Kerk sedert

den 23sten April 1892.

Van der Steen. — Zuster A. Van Alfen, van Apeldoorn, meldt ons

het overlijden van het jongste kindje van Broeder en Zuster A. van der

Steen, te Ogden, Utah. De kleine, een dochtertje, Geertruida, was ge-

boren 19 Jan. 1906, en stierf op 7 Dec. j.1.

De Voogel. — Te Schiedam stierf den 8sten Febr. Lijntje de Voogel,

dochtertje van Broeder Jan De Voogel en Willempje Brand -De Voogel.

De kleine was geboren 16 Sept. 1904.

Bernards. — Den 17den Jan. stierf in den ouderdom van 15 jaren

Ben Bernards, een zoon van Broeder en Zuster J. B. Bernards, van

Ogden, Utah. De jongeling kwam tot zynen dood, toen hy in het L. D. S.-

ziekenhuis te Salt Lake City lag, en zyn lichaam werd naar Ogden
verzonden en aldaar den 20sten Jan. ter aarde besteld.

De Gooyer. — Zuster Geertje De Gooyer-Pilkes, die op 31 Dec. j.1.

met haren echtgenoot en eenige anderen uit Rotterdam scheep ging, is

den 21sten Jan. te Salt Lake City overleden. Broeder Frank I. Kooyman,
meldt ons onder datum 24 Jan. eenige bizonderheden, die wij hier laten

volgen:

„Zaterdagavond j.1. kwamen de emigranten aan, allen in welstand.

Zondag werd zuster Geertje De Gooyer-Pilkes ziek, en Maandagmorgen
reeds had zy, na een kortstondig maar smartelijk lijden, het tydelyke

met het eeuwige verwisseld. — Gisteren, Woensdag 23 Jan., zagen haar

echtvriend en kinderen het stoffelijk overschot van de geliefde doode

aan den schoot der aarde toevertrouwen. Er was een treffende lykdienst

aan voorafgegaan, waarin zoowel in het Hollandsch als in het Engelsen

gepaste woorden geuit waren. Ouderlingen die als zendelingen de over-

ledene gekend en van hare gastvrijheid genoten hadden, hadden van

haar voorbeeldig leven getuigd. Haar laatste rustplaats werd bedolven

onder levende bloemen, die daar in de blanke sneeuw veeleer getuigden

van leven dan van dood."

Zuster De Gooyer was den 11 Februari 1850 geboren, en sloot zich

den 20sten October 1901 te Amsterdam bij de Kerk aan.

Correctie. — In het Statistiek Verslag der Zending, voor het jaar

1906, (zie „Ster" No. 3, van 1 Februari 1907, blz. 66), is een drukfout
ingeslopen, daar men er het jaartal 1905 vindt aangegeven. Om mogelijke
misvatting te voorkomen, willen wij onze lezers verzoeken, dat cyfer
1905 te veranderen en er 1906 voor in de plaats te schryven.
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BEMOEDIGING.

Moe en mat gestreden pelgrim,

Waarom buigt ge 't hoofd terneer?

Mint de Heer niet, als voor dezen,

Nog Zijn kindren trouw en teer?

Waarom, pelgrim, 't oog zoo droevig

Yan den Hemel afgewend?

Weet gij dan niet, dat uw Schepper

Nu. ook uwe droefheid kent?

Tochtgenoot naar beter oorden,

Werp het reiskleed toch niet af,

Maar wil moedig voorwaarts trekken —
Ruste wacht u aan het graf.

Moedig, pelgrim, voortgetogen,

't Oog ten Hemel heengericht;

„Voorwaarts steeds" — dat zij uw leuze;

Vat weer moed, voor niets gezwicht!

Moe en mat gestreden pelgrim,

Richt het hoofd ten Hemel heen,

En verwacht van daar uw sterkte,

Als gij deed in het verleen.

Voorwaarts, moedig 't kruis gedragen!

Aan het einde wacht de kroon,

Mot vernieuwden moed gestreden,

Want verzekerd is uw loon!

W. J. De Brij.
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