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Half-Maandelijkschi Tijdschrift van de j-ie'ÜQen

der laatste Dagen.

(Opgericht in 1896.)

Gij zijt Mijne vrienden, zoo gij doet wat Ik u gebiede. Johannes 15 : 14.

Die Mijne geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en die

Mij liefheeft, zal van Mijnen Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en

Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Zoo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem

liefhebben, en Wij zullen tot Hem komen, en zullen woning bij Hem maken.

Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijne woorden niet.

Johannes 14 : 21, 23-24.

No. 14. 15 Juli 1907. 12de Jaargang.

DE ZUSTERS-HULPVEREENIGING.

ORGANISATIE VAN DE ZUSTERS-HULPVEREENIGING
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

EN ONDERRICHTINGEN GEGEVEN DOOR PRESIDENT
JOSEPH SMITH.

(UITTREKSELS VAN VEESLAGEN).

Op uitnoodiging van den President der Kerk waren op den 17den

Maart 1842 een aantal zusters te zamen gekomen. Behalve President

Joseph Smith waren nog tegenwoordig de Ouderlingen John. Tayloren

Willard Richards.

President Smith gaf te kennen dat deze vergadering was te zamen
geroepen met het doel, door vereeniging van de zusters de organisatie

der Kerk meer tot volmaaktheid te brengen. Ouderling John Taylor

werd geroepen om tot de vergaderden te spreken en Ouderling Willard

Richards trad op als Secretaris. Na het zingen en bidden, werd er over

iedere zuster die tegenwoordig was gestemd, om hierdoor te weten of

allen gewillig waren, elkander gemeenschappelijk te ondersteunen en

elkander al de voorrechten van de op te richten vereeniging toe te

kennen. Allen stemden bevestigend en de namen der zusters die

tegenwoordig waren werden opgenomen. Van de zusters waaruit

oorspronkelijk de Zustersvergadering bestond, is nog slechts in leven
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Zuster Bathsheba W. Smith, die nu aan h?t hoofd staat van al de

Zusters-Hulpvereenigingen der Kerk.

President Smith sprak vervolgens over enkele plichten, welke

aan de leden der Vereeniging zouden worden opgelegd, en zeide dat

zij de broederen tot goede werken konden aanzetten, in de behoeften

der armen voorzien en liefdadigheid te verrichten. De zusters moeten

behulpzaam zijn tot het verbeteren van da zeden en het versterken

van de deugden der Gemeente. Hij zeide dat het aan de orde was, dat

de zusters eene Presidente zouden kiezen, die over de Vereeniging zou

presideeren, en dat zij twee raadgeefsters moest nemen, die haar in

de verantwoordelijkheid harer roeping konden bijstaan. Hij zou haar

verordineeren, en zij behoorden te presideeren zooals het Presidentschap

over de Kerk presideert en indien zij zijne raadgevingen noodig mochten

hebben, konden zij er altijd om vragen en hrj zou verblijd zijn die van

tijd tot tijd te geven.

Laat het Presidentschap als een grondslag, en zijn besluiten tot

grondwet voor uwe handelingen dienen.

"Wanneer er ambtenaren noodig zijn om de doeleinden van de Ver-

eeniging ten uitvoer te brengen, laat haar hiertoe dan aangesteld en

ter zijde gezet worden, zooals de leeraars, diakenen enz. onder ons.

Zuster Emma Smith werd toen tot Presidente der Vereeniging

gekozen met zusters Sarah M. Cleveland en Elisabeth A. Whitney als

Raadgeefsters.

President Joseph Smith las uit het boek de „Leer en Verbonden"

de openbaring aan Emma Smith, en gaf te kennen dat zij ton tijde

toen de openbaring gegeven was, ter zijde gezet was geworden om de

Schriften uit te leggen, te leeren enz.

Hij las daarna uit de Schriften voor, om aan te toonen, dat eene

uitverkorene vrouw eene vrouw is die geroepen is om te presideeren.

Op verzoek van President Joseph Smith zette Apostel John Taylor de

zusters Sarah M. Cleveland en Elisabeth A. Whitney als Raadgeefsters

van Presidente Emma Smith ter zijde en om haar in de plichten van hare

roeping behulpzaam te zijn en aan de zegeningen er van deel te hebben.

Hij bevestigde dan op Emma Smith de vroegere verordineering en

zegende haar verder om eene moeder in Israël en een voorbeeld van

deugd te zijn, en opdat zij de noodige bekwaamheid zou bezitten om
hare roeping als eene uitverkorene vrouw te vervullen. Ouderling

Taylor verliet zijnen zetel en Presidente Emma Smith en de twee
Raadgeefsters namen nu de plaats in.

Eene lange discussie volgde op de vraag: „Hoe zal deze vereeniging

genaamd worden?" Zuster Cleveland en Zuster Whitney bepleten de

geschiktheid van den naam „Zusters-Hulpvereeniging", John Taylor en

Joseph Smith spraken ten gunste van de benaming „Weldadigheids-

vereeniging". Maar de zusters Emma Smith en Eliza R. Snow stonden
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den naam van Zuster Cleveland voor. De 'broederen trokken hun voorstel

in en de motie om den naam „Zusters-Hulpvereeniging" aan te nemen
werd algemeen goedgekeurd.

President Joseph Smith zeide: „Ik verklaar nu dat deze Vereeniging

met eene Presidente en Baadgeefsters georganiseerd is, en zy die in

het vervolg wenschen lid te worden, moeten vry van censuur zy'n en

door stemming aangenomen worden. Hij gaf een gouden 5-dollarstuk

voor de Vereeniging om een fonds te beginnen en zeide: „Wat ik in

het vervolg voor liefdadigheid zal doen, dat zal ik doen door deze Ver-

eeniging." Andere tegenwoordigen droegen ook hunne gaven bij.

Op de 3e vergadering van de Vereeniging, 30 Maart gehouden,

zeide President Joseph Smith tot deleden, dat zy eendrachtelyk moesten

werken, anders kon er niets volbracht worden. Dit moet een uitgelezen

vereeniging zijn, vrij van de zonden der wereld.

Op de 6e vergadering, 28 April, werd door President Joseph Smith

de aandacht gevestigd op het 12e hoofdstuk van Corinthe, schrijvende

over het bezit van geestelijke gaven. Hij zeide, dat de volzin: „Niemand
kan zeggen dat Jezus de Christus is, dan door den Heiligen Geest,"

aldus had moeten vertaald worden: „Niemand kan weten" etc. Hy las

het hoofdstuk verder door en gaf instructie betreffende de verschillende

ambten en besprak de noodzakelijkheid dat ieder persoon in de plaats

die haar was toegewezen zou handelen en het ambt waartoe zij geroepen

was vervullen.

Hy sprak aangaande de neiging van sommigen, om de lagere

ambten in de Kerk te verachten en met jaloersche oogen op de plaatsen

van anderen neer te zien; hij zeide dat het de dwaasheid van het

menschelyke hart was om naar posities te streven die hun door God
niet aangewezen waren, en dat het beter was dat iedere persoon zy'n

eigen roeping getrouw vervult en geduldig wacht totdat God zal zeggen

„Kom hooger". Hy haalde de opdracht aan die gegeven was aan de

Apostelen van ouds: „Gaat in de geheele wereld" enz., het komt er

niet op aan wie deze teekenen gelooft, zooals het genezen van zieken,

uitwerpen van duivelen, zij zullen al degenen die ze gelooven volgen,

zoowel man als vrouw.

Hy berispte diegenen die erop uit zy'n om fout te vinden, en sprak

voor eenigen tyd over de moeily'kheden die hy wegens eerzuchtige

menschen te overwinnen had gehad sedert de Kerk georganiseerd was,

en zeide dat dezelfde neiging tot eerzucht in deze Vereeniging zal zy'n,

en dat er voor moet gewaakt worden.

Naarmate hij de gelegenheid zou hebben, zou hy' de Vereeniging

leeren, hoe zy volgens den wil van God zou handelen. Hy wist niet

of hy veel gelegenheid zou hebben haar te onderwijzen; zij zou aan
zichzelve overgelaten worden, aangezien zy' hem niet lang zou hebben
om raad te geven; de Kerk zou zijne instructie niet lang meerontvan-



- 236 -

gen en de wereld zou niet lang meer door hem verontrust worden,

want God had hem naar elders geroepen. De vergaderden werden tot

tranen bewogen.

Hij vermaande de zusters, om diegene welke God gekozen had om
haar te leiden, met haar vertrouwen, geloof en gebeden te ondersteunen.

Hij zeide dat de sleutelen haar weldra zouden gegeven worden,

waardoor zy instaat zouden zyn om, even gereedelyk als de Ouderlingen,

verkeerdheden te ontdekken. Indien leden van de Yereeniging slecht

worden, moet ge hen behandelen; het geduld van de hoofden der Kerk
heeft hen bewogen tot het verdragen van degene die verdorven waren,

waardoor velen aangestoken worden; gy moet ongerechtigheid uitroeien

en door uw goed voorbeeld de Ouderlingen tot goede werken aanzetten.

Indien ge recht handelt is er geen vreos om te verte gaan; weder-

staat het booze en er is geen gevaar, noch God, menschen of duivels

kunnen iemand verdoemen die alles wat slecht is wederstreeft. Den
duivel mocht even goed zoeken Jehova te onttroonen, als de ziel

welke alle kwaad tegenstaat. Gy zy't in een toestand geplaatst, waarin

ge overeenkomstig die gevoelens, welke God in u geplant heeft, kunt

handelen. Wanneer gy met uwe voorrechten in overeenstemming

handelt, kunnen engelen niet worden teruggehouden om uwe deelge-

nooten te zyn.

Vrouwen kunnen, indien zy' rein en onschuldig zyn, in de tegen-

woordigheid van God komen. Indien wy in de tegenwoordigheid van

God willen komen, moeten wij rein zyn. De duivel heeft groote macht,

zijne wegen zyn bedriegelijk. Weest niet twistziek, maar laat het

gewicht der onschuld gevoeld worden, dat zwaarder is dan een molen-

steen om den hals gehangen; nederigheid, liefde, reinheid, zyn de punten

die ons moeten verhoogen.

Onrechtvaardigheden moeten uitgezuiverd worden, en dan zal de

sluier vaneen scheuren en de zegeningen zullen uit den hemel dalen.

Na deze instructiën zult ge verantwoordelyker zyn, het is een ty'd

om uzelven in acht te nemen, en allen zyn verantwoordelijk voor zich-

zelven. Daarna las hy' het 13e Hoofdstuk van Corinthe „Al ware het,

dat ik de talen der menschen en der engelen sprak" enz., en zeide:

„Weest niet beperkt met uwe inzichten in betrekking tot uwe buren,

denkt niet dat ge rechtvaardiger zy't dan anderen. Gy' behoort ten

dienste van anderen uw ziel te vergrooten, indien ge als Jezus wilt doen

en uwe mede natuurgenooten in den schoot van Abraham voeren; Hy
heeft lankmoedigheid getoond, en wy behooren het ook te doen.

Hy zeide: „Al ware het dat iemand den geest van profetie had"

enz., of zou iemand macht ontvangen om groote dingen te doen, bergen

te verzetten, en hy het kwade doet, zoo zullen hem al zyne vroegere

daden niet redden, maar hy zal verwoest worden.

Naarmate gy toeneemt in deugd, goedheid en onschuld, zal uw
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hart groeien; laat de goeie eigenschappen en het dragen van de fouten

van het menschdom in U toenemen. Hoe kostbaar zyn de zielen der

menschen! Deze Vereeniging moet onderricht worden volgens de orde

door God ingesteld, door middel van hen die aangesteld zyn om de

leiding te nemen en ik geef in den naam van God aan u over de

sleutelen en deze Vereeniging zal zich verheugen en kennis en verstand

zal van dezen tijd aan nederdalen; want dit is het begin van betere

dagen voor u.

"Wanneer ge naar huis gaat geeft dan nooit een dwars woord,

maar laat vriend elykheid en liefde uwe werken bekronen; benydt geen

zondaren, maar gaat hen tegemoet met barmhartigheid.

Laat uw beheer zich beperken tot diegene die om u heen zyn. Wat
kennis aangaat, laat deze tot de gansene wereld gaan, maar uw beheer

behoort beperkt te zyn binnen uwe bekenden, en meer in het bizonder

tot de leden van de Vereeniging. Zy die aangesteld zyn om de Ver-

eeniging te leiden, hebben de volmacht om ambtenaren aan te stellen

indien de omstandigheden zulks vereisehen.

Indien ge iets bekend hebt te maken, laat het in uwe eigene taal

zyn, geeft u niet veel over aan de gaven van talen, anders zal de

duivel er gebruik van maken.

Gy moogt in vreemde talen spreken tot uwe vertroosting, maar
ik geef dit als een regel, dat wanneer iets geleerd wordt door de gave

van talen, het niet beschouwd wordt als leerstelling.

Op de negende Zustersvergadering, 26 Mei gehouden, las de Profeet

het 14e hoofdstuk van Ezechiël voor en zeide, dat de Heere door dezen

profeet geopenbaard had, dat het volk op zichzelf moest staan en op geen

menschen vertrouwen; in den staat van verdorvenheid die in de

Joodsche kerk bestond konden de rechtvaardige personen alleen hun
eigen ziel bevry'den. Hij paste het toe op den tegenwoordigen toestand

van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen.

Indien het volk *ich van den Heere verwijdert, moet het vallen; het

vertrouwde op den Profeet, daarom was er duisternis in hunne gedachten.

Hy had der Vereeniging twee dingen aan te bevelen „Wees op

uwe hoede in uw spreken; geen georganiseerd lichaam kan bestaan

zonder acht te geven op deze waarschuwing.

Alle vereenigingen hebben hare bizondere kwalen, zwakheden en

moeilijkheden; het doel is hen die niet zoo goed zijn gelyk te maken
aan de goeden en alty'd die sleutelen van macht te houden, welke

invloed zullen uitoefenen tot goedheid en deugd.

Wanneer gy bestraft of vermaant, spreekt er daarna niet meer

over, zoo zult gy* in macht, deugd en heiligheid bevestigd worden en

de toorn G-ods zal afgewend worden. Gods oogmerk is, het volk van zonden

te bevry'den. Jezus zeide: „Gy zult de werken doen, die gij My ziet doen",

dit zijn de groote sleutelwoorden waarop de Vereeniging moet handelen.
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Elfde vergadering 9 Juni. PreBident J. Smith zeide: „Het grieft

mij, dat er geen vollere gemeenschap is, want indien één lid lijdt,

gevoelen allen het; door eenheid van gevoelen verkrygen wy' macht by'

God. Christus zeide, dat hy' gekomen was om zondaren tot bekeering

te roepen en hen te redden. Christus was door de rechtvaardige Joden

veroordeeld, omdat Hy' zondaren in zyn gezelschap nam Hrj nam hen

tot zich om hen te bekeeren. Niets is bevredigender dan de menschen

tot het verzaken van hunne zonden te leiden, hen by de hand te

nemen en met teederheid over hen te waken. Hoe nader wij tot onzen

Hemelschen Vader geraken, des te meer zijn wy bereid om met mede-

lijden op de afgevallen zielen te zien. Ik zeg tot deze "Vereeniging dat

God haar genadig zal zijn, en Hy is barmhartig jegens een ieder. Hoe
mild handelde de Heiland niet met Petrus, zeggende: „Wanneer ge

bekeerd zy't, versterkt de broederen". Bij een andere gelegenheid zeide

Hy' tot hem „Hebt gy My' lief? Wijd Mijne schapen." De vereeniging

is niet alleen tot ondersteuning voor de armen, maar ook tot het

redden van zielen.

De 16e vergadering gehouden in de „Grove" 31 Augustus 1842.

Na de nieuwe moeilijkheden verhaald te hebben waarmede President

Joseph Smith door de vervolging van zijne vijanden te kampen had

gehad, zeide hy dat de Zusters-Hulpvereeniging een actief deel had

genomen door een verzoekschrift ten zijnen gunste aan den Gouverneur

te richten. Deze maatregel was noodzakelijk, en uw invloed heeft

geholpen om mij van de handen mijner vijanden te verlossen. Ik ben

hier gekomen om U te zegenen. Deze Vereeniging heeft goed gedaan,

hare beginselen zijn het uitoefenen van heiligheid. God heeft u lief en

uwe gebeden zullen veel baten, houdt niet op ze ten mijnen gunste

tot God op te zenden. De vijand zal nooit moede worden; ik verwacht

dat hij alles tegen my in het veld zal stellen, behalve een geduchten

strijd. Hij die den strijd des Christens wil strijden zal alle machten

der duisternis voortdurend tegen zich geschaard vinden.

Dit was de laatste Zustersvergadering by welke President Joseph

Smith tegenwoordig was.

VERPLAATST.

De volgende verplaatsingen zijn in de Rotterdamsche Conferentie

voorgekomen : Ouderlingen D. Marsh, van Leiden, en T. W. Mathews,

van Den Haag, naar Rotterdam; Ouderling J. A. Hooper en Edw. E.

Mitchell, van Rotterdam naar Den Haag; en Ouderling J. A. Butterworth

van Den Haag naar Leiden.
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EEN GROOT MAN.
EENIGE BLIKKEN IN HET LEVEN VAN HEBER C. KIMBALL.

(Vervolg van blz. 222.)

President Heber 0. Kimbail was bekend om zijn profetischen geest,

zoodat zijne gezegden zelfs door sommigen als noodlottig werden beschouwd.

In dit nummer volgen enkelen merkwaardige, soms eigenaardige, of

vreemde uitdrukkingen, die later hare letterlijke vervulling ontvingen.

Gedurende de reeds genoemde schaarschte van 1856 was er een

broeder — zoo luidt de geschiedenis die groot gebrek aan brood had;

hy richtte zich tot Pres. Kimbail om raad. „Ga heen en zoek u een vrouw,"

was het korte antwoord, nadat in den onmiddellijken nood van den man
voorzien was. Verstomd over zulk een raad, daar de man nauwelijks

voor voedsel voor zichzelven kon zorgen, ging hij zynen weg, in de

meening dat Pres. Kimbail niet helder hg zyn verstand was. Maar zyn

profetisch karakter en zyn roeping bedenkende begon hy' zich het gezegde

ter harte te nemen. Hy' besloot om den raad op te volgen; maar wie

zou hem willen huwen, was de vraag. Hy' dacht aan een zekere weduwe
met eenige kinderen, sprak zichzelve moed in, deed aanzoek om hare

hand en werd aangenomen. In het huis der weduwe waren levensmiddelen

voorradig voor zes maanden. Toen de broeder kort daarna Pres. Kimbail

ontmoette, riep hy uit : „Broeder Heber ik heb uwen raad opgevolgd" —
„Ja," sprak de man Gods, „en gij hebt brood gevonden."

Ouderling W. B. Barton, die omstreeks 1875 in Engeland op zending

was, vestigt de aandacht op het lot van twee predikanten, Robert Aitken en

James Fielding, reeds in deze schets genoemd, en met welke Apostel

Kimbail gedurende zrjne zending in vroegere jaren in aanraking was
geweest. Deze twee Ds. waren twee mannen uit een twaalftal dat zich

vereenigd en een eed gedaan had, dat zy' niet zouden eten of drinken

totdat de Heere hun zou geopenbaard hebben of Hij Zyne Kerk in hunne

dagen zou oprichten. De Heere openbaarde hun dat Hij Zijne Kerk reeds

op aarde hersteld had en te rechter tijde Zijne dienstknechten zou zenden

met volmacht om te prediken en te doopen.

Broeder Kimbail bezocht de twee beroemde predikers en legde een

sterke getuigenis van de waarheid voor hen af, welke zij verwierpen,

zooals reeds in de Ster gemeld. Hij profeteerde tot Mr. Aitken, dat

indien hy de boodschap der zaligheid verwierp, hij zynen invloed zou

verliezen en ten ondergaan, dat zijne kudde hem zou verlaten. Dit is

letterlyk in vervulling gekomen, en evenzoo by' Mr. Pielding. Laatstge-

noemde was begonnen met het bouwen van eene groote kerk, doch heeft

ze nooit voltooid, maar wan zelf voor een langen tijd een bewoner van

het Grosvenor-hospitaal voor arme en bejaarde predikanten.

Ten tijde toen President Brigham Young de plek koos waar nu het
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stadje Manti, Utah, gelegen is, was Br. Kimball in het gezelschap en

profeteerde dat op die plaats een tempel zou komen te staan. Op
genoemde plaats staat heden ten dage een der vier tempelen van ons volk.

Ouderling Charles W. Stayner vorhaalt: „Pres. Kimball 's hoed woei

op zekeren dag van zyn hoofd toen hy op een der voorname straten

van Salt Lake City stond. Toen hy zyn hoed naliep, lachte een van de

mannen met welke hij had staan spreken, hem uit. In zijn vaart even

stil staande, keerde hij zich om en zeide tot dien persoon : Wees maar
stil ; uw eigen hoed zal ook eens afwaaien, maar uw hoofd zal er in

zijn. — De man tot wien hij sprak, is later afgevallen".

Broeder Solomon F. Kimball zegt: „Ik heb myn vader hoorenprofe-

teeren dat een zekere ouderling al zy'ne bezittingen zou verliezen en als een

arm man sterven, omdat hij zijne geestelijke plichten verzuimde om zyne

tydelyke zaken nategaan. Ik heb deze profetie in vervulling zien treden".

Kolonel Robert Smith, die vele jaren als een lid van Broeder Kim-
ball's gezin met hem verkeer 1 had, zegt : „In 1857 werkte ik voor Br.

Kimball en vroeg hem bij gelegenheid óm eenige goederen, die hy mij

echter weigerde. Toen ik naar huis ging en mij bedroefd gevoelde, bracht

ik de zaak in het gebed voor den Heere. Bij mijn komst den volgenden

morgen, om weder te werken, riep Br. Kimball my naar zijn vertrek en

zeide : Robert, waarom hebt ge u by den Heere beklaagd over zyn

dienstknecht Heber? Hier zyn de dingen die gy mij gevraagd hebt,

en ga in 't vervolg niet meer tot den Heere met iedere kleinigheid

die . gebeurt."

In 1856 profeteerde Pres. Kimball, dat de Heere zou toelaten dat

allerlei gruwelen over Zion zouden komen, om zyn volk te louteren . .

.

Wij denken dat wy tusschen deze eeuwige bergen veilig zitten; maar,

broederen ik zeg u verwacht een groote zifting, want er zal een tyd

tot ziften komen, en velen zullen vallen; want ik zeg u er komt een

toets, een toets, een TOETS, en wie zal hem kunnen doorstaan?" „De

nadruk, met welken deze woorden gesproken werden zal ik nooit

vergeten," zegt Ouderling Edw. Stevenson.

Kolonel Robert Smith, die zooeven genoemd is, verklaart dat Pres.

Heber 0. Kimball kort voor zy'nen dood op zekeren morgen bij gelegen-

heid van het familie gebed zeide, dat de Engel Moroni hem den vorigen

nacht had bezocht en hem verwittigd had, dat zyn werk op aarde

gedaan was en dat hy weldra zou worden weggenomen.
President Heber O Kimball stierf te Salt-Lake-City den 22en Juni 1868.

AANGEKOMEN.

20 Juni. — Ouderling George H. Dubois, van Spanish Fork, Utah,

is van de Duitsch-Zwitsersche Zending verplaatst naar de Ne -Jerl. -Bel-

gische. De Luiksche Conferentie is hem tot arbeidsveld aangewezen.
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Nederlandsen Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie: Assistent:

SYLVESTER Q. CANNON. PAUL ROELOFS.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

De Ster ontving sedert het verschijnen van haar laatste nummer
11 nieuwe inteekenaren, waarvan 2 door Ouderling H. B. Denkers, van

Ogden, Utah; 1 door Ouderling Frank I, Kooyman, van Salt Lake City;

2 door Pres. Le Grand Richards; 1 door Ouderling Wm, T. Kicken; en 5

door Ouderling C. N. Willemsen, en waarvoor zij dezen broederen dank zegt.

In de maand Juni werden in de Ned.-Belg. Zending gedoopt 18

personen, verdeeld als volgt: 7 te Amsterdam, 5 te Deventer, 2 te

Charleroi, België, 2 te Dordrecht, 1 te Groningen, en 1 te Rotterdam.

De bekeerlingen van Charleroi zijn de eerste in die stad.

Wy hebben nog bericht ontvangen van het doopen van één persoon

te Leiden, en één te Rotterdam in de loopende maand.

Charleroi. - In de stad Charleroi, België, is door de Zendelingen

een lokaal gehuurd, waar voortaan des Zondags geregeld vergaderingen

gehouden zullen worden. De broederen die hier arbeiden, zijn Ouderlingen

Le Roi G. Pickering en J. A. Allen.

Haarlem. — Geregeld werk is te Haarlem door Ouderlingen S. D.

Markham en O. G. Cardon begonnen. Zy' zullen des Zondagsavonds

vergaderingen houden in de zaal van het „Geheel-Onthoudingsgebouw",

Kleine Houtstraat 44. Al degenen die vrienden of verwanten te Haar-

lem hebben en wenscben dat die zullen bezocht worden, worden uitgenoo-

digd de betreffende adressen aan de Zendelingen te zenden. Het adres

der Zendelingen is Nieuwstraat 47rood, hoek Gierstraat, Haarlem.

Rotterdam. — Maandag 1 Juli werd de Zusters-Hulpvereeniging

van de Rotterdamsche Gemeente georganiseerd, met Zuster Catharina

Roelofs als Presidente, Zuster Geziena Metzelaar als Eerste, en

Zuster Johanna E. Adelaar als Tweede Raadgeefster, Zuster CorneliaA.

J. Gerritsen als Secretaresse, Zuster Adriana Groen als Penningmeesteres

en Zuster Johanna Willemstyn als Organiste. Deze Znsters werden door

oplegging der handen van de Ouderlingen tot hare respectieve roepingen

gezeerend. Aan Zuster Roelofs is opgedragen, de Zusters-Hulpvereeniging

zooveel mogelijk in werking te stellen volgei s het weikplan van zulke

Vereenigingen in Utah.
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Meppel. - Te Meppel, Prov. Drenthe, is het Zendingswerk

begonnen door Ouderlingen Geo. E. Abel en Mark Austin.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

Den 23en dezer verwachten wij een bezoek van President Chas. W.
Penrose en echtgenoote. Gedurende zijn verblyf in de Zending zullen

de volgende buitengewone vergaderingen gehouden worden: te Utrecht

Dinsdagavond 23 Juli, te Arnhem Woensdagavond, te Luik, België,

Donderdagavond, te Brussel Vrijdagavond, te Amsterdam Dinsdagavond

30 Juli, en te Den Haag op Woensdagavond 31 Juli.

Op Zondag 28 Juli zal te Rotterdam in de zaal „Excelsior", St. Jan-

straat 15, eene Algemeene Conferentie gehouden worden en zal uit drie

vergaderingen bestaan, n.1. des morgens 10 en des avonds 7 uur, tot

het prediken van het Evangelie, en om 2 uur zal een Zondagschool-

Conferentie plaats vinden.

Priesterschap-vergadering voor de Zendelingen zal des Zaterdags-

middags in dezelfde zaal gehouden worden. Al de Zendelingen der

Ned.-Belg. Zending worden verzocht om, zoo mogelijk, aanwezig te zyn

en van Pres. Penrose's instucties voordeelen te trekken.

Al de Heiligen en vrienden worden eveneens hartelijk uitgenoodigd

de Conferentie bij te wonen.

Maandagavond 29 Juli zal er een gezellige byeenkomst met program

plaats hebben in de zaal „Excelsior".

EEN OPWEKKINGSMIDDELTJE TEGEN
GODSDIENSTSLAAP.

De Amerikaansche predikanten beijveren zich in het uitdenken van

nieuwigheden, om hun preeken aantrekkelijk te maken.
Dr, Johnston Meyers in Ohio is een pionier van de nieuwe beweging.

Een week geleden kondigde hij aan dat de dagen van de ouderwetsche

predikaties geteld waren en nam hij dadelijk maatregelen, om met
iets nieuws voor den dag te komen. Hij nam een blazerscorps aan om
in de kerk te spelen en ontplooide by den kansel een reusachtige

Amerikaansche vlag, die door een zwart lapje, dat er aan bevestigd

was, een „smet", ontsierd was. Als onderwerp koos hy: „de smette-

looze vlag". Hy sprak met gloeiende welsprekendheid over den drank-

duivel en besloot zyn preek door met een plechtig gebaar de „smet"

van de vlag te rukken. Daverende toejuichingen.

N. B. Gt.
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DB „TIEN GEBODEN" DER GEZONDHEID.

1. Gy zult uwen geest en uw lichaam rein houden en verzorgen

en U beijveren iederen dag Uwen Schepper meer gelijk te worden.

2. Gy' zult steeds zuivere lucht inademen ; onzuivere lucht

veroorzaakt veel ziekte. Houdt de omgeving van uw huis vrij van alle

vuile dier- en plantenstoffen ; zy' bederven de lucht.

3. Gy zult den zonneschyn in uwe woning binnenlaten; zy versterkt

den geest en het lichaam en is noodzakelijk voor de gezondheid.

4. Gy' zult een groote hoeveelheid water gebruiken, zoowel in- als

uitwendig. Water is het grootste zuiveringsmiddel. Drink niet gewoon-

heidshalve heet of y'skoud water; het benadeelt de verteringsorganen.

Drink niet te veel bij de maalty'den, opdat bij de vertering hetnoodige

speeksel niet verdunt word.

5. Gy' zult geen schadelyke bestanddeelen innemen. Hy' die zich

overgeeft aan de gewoonte om alcoholische dranken of tabak, thee,

koffie, opium, morphine, kruiden, varkensvleesch, vet, vergiftige drogery'en

en andere prikkelende of bedwelmende stoffen te gebruiken, wordt een

slaaf van zjjne hartstochten, hij schaadt zy'n lichaam en zijn geest.

6. Gy zult geen van de natuurlijke eischen van het lichaam ver-

onachtzamen; wees regelmatig in uwe gewoonten; gun u regelmatige

en voldoende nachtrust ; houd de voeten warm, het hoofd koel, de longen

vol, den rug recht, en vermij d tocht, een tewarme kamer en vergiftige gassen.

7. Gy zult uw geweten en uwe gedachten rein houden. Gedachten

vormen het karakter. Vermijd onfatsoenlykheid, slechte makkers en

boeken, die onreine gedachten in het leven roepen.

8. Gy' zult met geen dwaze moden meedoen, die misschien een deel

van het lichaam in zyne werking hinderen. De kleeding en het schoeisel

moeten niet te klein zy'n. Draag niet meer kleeding dan noodig is.

9. Gy' zult eten, om te leven, en niet leven, om te

eten. Kies gezonde, voedzame spijzen en laat ze voldoende koken.

Neem weinig gerechten voor een maaltijd, maar breng van dag tot dag

afwisseling aan. Meelspyzen, vleesch en groenten gaan goed te zamen.

Gebruik weinig zoetigheid, specerijen en ingemaakt goed. Eet langzaam

en kauw goed.

10. Gij zult opgeruimd en vrooly'k zy'n, vol hoop en goedsmoeds,

broederlijke liefde oefenen en achting voor u zelven koesteren. Yit en

schimp niet; zoek gemoedsopwekkingen, zooals vrees, hartstocht,

toorn, haat, jaloezie enz. te vermyden. Al deze dingen hebben invloed

op de gezondheid. Bedenk, dat gezondheid en een goed karakter door

edele gedachten te voorschijn worden gebracht.

„Zyt daders des woords, en niet alleen hoorders." Jac. 1 : 22.

G. B. Smtker.
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IETS OVER EDISON, DEN UITVINDER.

Thomas A. Edison is in den ouderdom van 59 jaren. By'na zyn

geheele tijd werd besteed in het gebouw van zyn laboratorium, alsmede

in zrjne bibliotheek, in zyne galvanometer-kamer en in zijne chemische

kamer. Het was een gewoonte voor hem geworden, om zyn diner te

laten brengen, en den geheelen avond door aan zrjne werkzaamheden
te blyven. Op den avond vóór het laatste onderhoud met den schryver

dezes bleef hy tot twee uur in den nacht in zijn laboratorium aan het

werk. Hy' bracht dikwy'ls 10 tot 12 uur achteréén in een kamer door,

waar geen enkel lichtstraaltje binnendringen kon. Hij vertelde schrijver,

dat hy zóó gewoon was dat te doen, dat men nadat hrj verscheidene

uren in de donkere kamer heeft doorgebracht, de voorwerpen hem even

duidelijk zichtbaar zrjn, als anders bij daglicht buiten. „Nadat ik tien

of meer uren in de donkere kamer geweest ben", zeide hrj ,„kan ik

gewoon drukwerk lezen zonder eenig ander licht dan het licht dat door

solide houten muren binnendringt of voortkomt uit het lichaam. Het
is wonderlijk, hoe uiterst fijngevoelig het oog kan worden. Gevangenen,

die gedurende jaren in volkomen duisternis opgesloten zijn, kunnen
alles net zoo duidelrjk zien, als u en ik in het zonlicht kunnen zien."

Hy is geen teekenaar. Hy ziet zijn denkbeelden voor zich in de

ether, beschrijft ze en wyst iemand aan, om ze voor hem op papier te

brengen. Hy hecht weinig waarde aan de teekening wanneer ze

gemaakt is. Zij is slechts een platte oppervlakte, dat afmetingen aan-

geeft, maar wanneer de voorwerpen volgens de teekening gemaakt zijn,

verschaft het hem groot genot, ze tezamen te zien. Zrjn concentreerende

kracht is een wonder. Wanneer hy aan het werk is, verdwynt
de tijd, en hy geeft zyn gansche ziel evenzeer tot het lezen van een

brief, als wanneer hy zich in zrjn geliefkoosde bezigheid verdiept of

een moeielyk raadsel zocht op te lossen. Ieder man die voor hem
werkt, bemint hem en dat is hooge lof. Zijne oogen zrjn helder als de

sterren; zyn gezicht is als het gezicht van een kind, zyn glimlach is

zoo vernuftig als die van een meisje. Hy is een trouwhartig en

beminnelyk man.

Eigenwaakde. — De beroepsadvertentie van een Amerikaanschen

neger

:

PROFESSOR BILLY NIMMEY,
DE BEROEMDE KUNST-SCHOENPOETSER,

wiens faam reikt van den Atlantischen tot den Stillen

Oceaan en van Mexico tot Alaska, oefent nu zijn beroep
uit in het Schoenpoets-salon der Kelderverdieping van het

CENTRAAL HOTEL, CHICAGO.
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GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCH-BELGISCHE
ZENDING.

{Vervolg van olz. 232.)

1906.

Januari. — Zendelingen werden gezonden naar Charleroi en Verviers,

België, om daar het werk te openen. Het werk te Brussel werd ook hervat.

15 Januari. — Ouderling Joseph F. Barton, President der Luiksche

Conferentie, en Ouderling Heber J. Webb, President der Groninger

Conferentie, werden van hunne zending ontslagen. Ouderling Alex

Nibley werd in de plaats van Pres. Barton aangesteld en Ouderling

Herman van Braak volgde Pres. "Webb op.

11 Februari. — Eene Algemeene Conferentie der Ned.-Belg. Zending

werd gehouden te Rotterdam. Zij werd vereerd met de tegenwoordigheid

van President Heber J. Grant, der Europeesche Zending. Broeder W.
Andelin en Zuster A. Clark bevorderden het slagen der conferentie

door hun voortreffelijk zingen.

Februari. — Pres. Heber J. Grant bezocht na bovengenoemde
conferentie zes van de voornaamste Vertakkingen van de Zending in

Nederland. Een bizondere vergadering werd bij gelegenheid van zijn

bezoek gehouden :Zondag 18 Febr. te Amsterdam, Maandag te Leeuwarden,

Dinsdag te Groningen, Woensdag te Arnhem, Donderdag te Nijmegen,

en Vrydag te Dordrecht.

24 Februari. — Pres. Chas. H. Dudley, van de Arnhemsche Conferentie,

werd vati zyne zending ontslagen en opgevolgd door Ouderling Lawrence

Y. Thatcher.

8 Maart. — Door Ds. P. J. Hoedemaker werd te Amsterdam eene

lezing gehouden behoorende tot een serie lezingen die uitgingen van het

Ministerie van Predikanten te Amsterdam en ten doel hadden het verval

van de Nederduitsche Herv. Kerk in Nederland tegen te gaan. Het

grootste gedeelte van zijne lezing was een aanval op het „Mormonisme".

President Jacob H. Trayner die tegenwoordig was, werd een schamele vy'f

minuten toegestaan om de beweringen van den spreker te beantwoorden.

15 Maart. — 500 boekjes genaamd „Verwijzingen naar de Boeken

der Kerk" werden gedrukt.

April. — Ouderling John H. Taylor was aangesteld tot President

van de Luiksche Conferentie, ter vervanging van Ouderling Alex Nibley,

die eenige weken later de plichten van het Presidentschap der Nederl.-

Belg. Zending op zich nam.
Ouderling Abraham Dalebout werd ontslagen als President van de

Amsterdamsche Conferentie, en Ouderling Wells L. Brimhall volgdehem op.

Twee openbare vergaderingen gehouden in Zierikzee. Deze bijeen-

komsten werden bezocht door 400 vreemdelingen.
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„De Ster" verkreeg: sedert het begin van dit jaar 70 nieuwe

inteekenaren. Daarentegen werden 32 namen, op 31 Dec. en sedert dien,

van het „Ster"boek afgenomen, een toename latende van 38.

Lange artikelen tegen de „Mormonen" verschenen in verscheidene

bladen van Nederland. De „Gelderlander" van 10 April, een Katholiek

blad te Nijmegen uitgegeven, nam een antwoord van onze zijde op in

hare kolommen.
21 April. — President Jacob H. Trayner, van de Nederl.-Belg. Zending,

werd van zijne werkzaamheden ontslagen en in deze roeping opgevolgd

door Ouderling Alex Nibley.

23 April. — Pres. D. E. Wilcox, van de Rotterd. Conferentie, werd
van zijne werkzaamheden ontslagen en opgevolgd door Ouderling Clyde

A. Hammond.
29 April. — Twee Conferentie-bijeenkomsten gehouden, n.1. eene te

Seraing, en de andere te Luik. De vergaderingen werden vereerd met
het bezoek van Pres. Angus M. Cannon, van den gewezen Salt Lake

Ring van Zion, en zijne zuster Mary A. C. Lambert.

Ouderling Meivin H. Welker overleden aan pokken. Hij stierf te

Groningen des avonds elf uur in het afzonderings-hospitaal. Deter-aarde-

bestelling vond plaats op Dinsdag 1 Mei.

6 Mei. — Ouderling Abraham J. Gold, die Br. "Welker had verpleegd

vóór deze naar het hospitaal werd vervoerd, was zelf door de ziekte

aangetast en op dezen datum naar het ziekenhuis gebracht. Hij stierf

den Hen Mei en werd den 16en Mei begraven.

10 Juni. Te Amsterdam werd eene voorspoedige conferentie gehouden.

15 Juli. — De Groninger Conferentie werd gehouden in de nieuwe
zaal Schoolstraat 6. De namiddagvergadering was gewijd aan de na-

gedachtenis van Ouderlingen Meivin H. Welker en Abraham J. Gold,

die resp. 29 April en 14 Mei overleden waren.

23 Juli. — 20.000 exemplaren der brochure „Een Vriendschappelijke

Discussie over Godsdienstonderwerpen" werden gedrukt. Dit boekje

is oorspronkelijk van' de pen van Ouderling Ben E. Rich, en is uit het

Engelsch overgezet.

8 Augustus — President Joseph F. Smitb, de President van de Kerk,

en Zuster Edna Smith, benevens de ouders van Pres. Alex Nibley,

Broeder en Zuster Chas. W. Nibley, en zijne zusters Annie en Alice, allen

van Salt Lake City, brachten een bezoek aan de Nederl.-Belg. Zending.

Des avonds werd met hen eene buitengewone vergadering gehouden

te Amsterdam en den volgenden avond eene vergadering te Rotterdam.

Pres. H. J. Grant en Ouderling Alvin F. Smith waren uit Engeland

gekomen, om President Smith in Nederland te ontmoeten en bezochten

ook deze bizonder goed gevulde vergaderingen. Het bezoek van Pres.

Joseph F. Smith en gezelschap was voor velen een gelukkige verrassing.

15 Augustus. — Gedurende de laatste 4 maanden is de uitgave
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van „De Ster" vermeerderd met 135 exemplaren. 33 personen werden
in de maand Juli in de Nederl.-Belgische Zending gedoopt.

September. — Te Groningen had eene vereeniging van vrijdenkers,

met leus: „Alzydige Ontwikkeling", alle predikanten en godsdienst-

onderwijzers, alsook de plaatselijke hoofden van het Heilsleger, te

Groningen, uitgenoodigd om hunne stellingen in debat te komen brengen.

Zij waren het voorrecht allen ontweken, uitgenomen de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der laatste Dagen. Ouderling van Braak zette

de leerstellingen der Kerk op bevredigende wyze uitéén, en het debat

had een uitwerking ten gunste van de beginselen welke door het

„Mormonisme" worden geleerd.

7 September. — Pres. Clyde A. Hammond, van de Eotterdamsche

Conferentie, werd van zijne werkzaamheden ontslagen en opgevolgd

door Ouderling J. E. Openshaw Jr.

16 September. — De Arnhemsche Conferentie werd gehouden Wal-

straat 6. In de avondvergadering waren een 40-tal vreemdelingen aanwezig.

18 September. — Ouderling La Grand Richards is van zyne werk-

zaamheden als Secretaris der Nederl.-Belg. Zending ontslagen en aan-

gesteld als President der Rotterdamsche Gemeente. Ouderling Robert

S. Folland ia benoemd tot Secretaris der Nederl.-Belg. Zending.

30 September. — Rotterdamsche Conferentie. Zij werd vereerd met
het bezoek van Pres. Heber J. Grant, der Europeesche Zending, en

zuster Emily W. Grant. Ongeveer 700 personen bezochten de twee

gehouden vergaderingen.

1 October. - President Lawrence Y. Thatcher, van de Arnhemsche
Conferentie, is van zjjne zending in Nederland ontslagen. Ouderling

John P. Lillywhite werd aangewezen om zijne plaats in te nemen.

31 December. — Gedurende de maanden Januari-Februari waren

in „De Ster" de laatste 4 nummers van de serie traktaten „Stralen

van Levend Licht" verschenen, en daarna als traktaten gedrukt. Er

waren aan het einde van het jaar in de Zending 42 Zendelingen werkzaam.

Zij hebben gedurende de twaalf maanden 337020 traktaten en 14816

boeken verspreid. Het statistiek verslag geeft aan dat het ledental in

Nederland en België op dezen datum bedroeg 2199 personen, inbegrepen

kinderen in de Kerk ingezegend doch niet gedoopt. 204 personen

werden gedurende dit jaar gedoopt, en 116 personen vertrokken naar Zion.

ONTSLAGEN.

Ouderling Andrew G. Lavin, van de Groninger Conferentie is van
zijne werkzaamheden in den Ned.-Belg. Zending ontslagen, om dezelve

voort te zetten in de Zweedsche Zending. Hy is in Zweden geboren.
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UTAH-NIEUWS.

Op Zondag 16 Juni werd in den Tabernakel van de Kerk te Ogden

eene Nederlanders-Conferentie gehouden en bestond uit twee vergaderingen

welke door gewezen Zendelingen en Heiligen van de Nederlandsen-

Belgische Zending goed bezocht werden. Het bericht meldt dat de Taber-

nakel gevuld was. Uit Salt Lake City waren omtrent 100 Hollandsch-

sprekenden aanwezig. Ouderling E. Neuteboom, President van de

Nederlandsche-Zendelingenvereeniging, presideerde in de Conferentie,

en zang werd gegeven door het Tabernakelkoor. De Hoilandsche

Broederen en Zendelingen, die tot de Conferentie spraken, waren
Ouderlingen J. W. F. Volker, E. Neuteboom, P. J. Lammers, Nicholas

Smith, Herman van Braak, W. J. De Brij, H. B, Denkers en I. Sander.

Het Hoilandsche Koor van den Weber-Ring vanZion, gaf den 20sten

Juni te Ogden zijn tweede jaarlyksche receptie en feestmaal. Er waren

omtrent 125 gasten aanwezig. De ceremoniemeester was Broeder L.

Everhardts. Na het feestmaal werd door het koor een kort program van

muziek gegeven. Het koor doet, luidens het bericht, degelyk werk
onder directie van Prof. L. Van den Akker.

De Ster meldde reeds eenmaal, dat de Zondagschool van de 16e

wyk te Salt-Lake-City eene Hoilandsche klas heeft, waarvan Ouderling

W. Dalebout de leeraar was. Bericht wordt dat, deze wegens verhuizing

ontslagen zijnde, Ouderlingen Pieter Noorda en John Egge nu als

leeraars van deze klas zijn aangesteld.

OVERLEDEN.

Esmeijbr. — Zuster Antje Esmeyer geb. Folmer, stierf te Arnhem den

8en Juli, in den ouderdom van ongeveer 33 jaren. Zy was een lid

van de Kerk sedert 14 December 1892.
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