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VOORWOORD

De negen en dertigste jaargang van „De Ster van Nederland"

is nu voltooid, en bevat een rijkdom waardevolle mededee-

lingen en een schat geestelijk voedsel voor de Hollandsch-

lezende leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen. Haar bladzijden hebben gediend, om de leden

van de Kerk in de Nederlanden in contact te houden met de

Algemeene Autoriteiten van de Kerk en hun boodschap behelst

raadgevingen, die het geloof ondersteunen van hen, die God dienen

en hun moed geven, de verzoekingen en wisselvalligheden der

wereld te weerstaan. Zooals zijn voorgangers, bevat deze jaar-

gang van „De Ster" ook een verslag van den groei en de uit-

breiding van de Kerk, beide in de Nederlanden en over de

geheele wereld. In de komende eeuwen zal blijken, dat de tijd,

waarover deze jaargang met toespraken, raadgevingen, waar-

schuwingen en aanwijzingen loopt, een der meest belangrijke jaren

in de geschiedenis der menschheid is, en de waarheden, hierin

vervat, zullen van grootere waarde zijn dan degenen, die thans

nog leven, zullen beseffen.

Het jaar 1934 is een belangrijk jaar geweest in de geschiedenis

van beide, de Kerk en de wereld. In de Kerk heeft het groote

veranderingen gebracht in het Eerste Presidentschap, den Raad

der Twaalven, en den Eersten Raad der Zeventigers. Het heeft

het ontstaan gezien van enkele nieuwe „stakes", waardoor de

grenzen van Zion tot verder in de Zendingsvelden zijn verlegd.

Het heeft getuigd, dat de tegenstand en haat tegen de Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, welke

zoolang in de wereld hebben bestaan, zeer snel verdwijnen en dat

Gods verkoren Laterdaagsch Israël onder alle naties gunstiger

bekend wordt. Over de geheele wereld gaat de economische

depressie, welke laat in 1929 begon, met onverminderde kracht

voort en de grootste mannen der wereld zijn niet in staat een

oplossing te vinden voor het kwaad, hetwelk de menschelijke

gemeenschap zichzelf heeft aangedaan.



lederen Laterdaagschen Heilige, die opmerkzaam is, is het

duidelijk, dat wij in de laatste dagen leven, waarvan de profeten

van ouds spraken. Het betaamt ons daarom allen, in heilige paden

te wandelen en God voortdurend te dienen. Het is het doel van

de redactie geweest, de bladzijden van dezen jaargang te vullen

met materiaal, dat zijn lezers kan bijstaan in hun pogingen om de

geboden des Heeren te gehoorzamen. De loop der jaren zal de

waarde van dit materiaal doen stijgen, en het zal staan als een

der vele getuigenissen tegen de goddeloosheid en de zonde der

wereld.

Wij hopen, dat deze „Ster' een plaats zal vinden, niet alleen

in het hart der lezers, doch eveneens een plaats naast haar waardige

voorgangsters, en dat ze zal blijven verschijnen, gekenmerkt door

het Brood des Levens, hetwelk van de levende dienstknechten

van God hier op aarde tot ons komt.
DE REDACTIE.
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»Waak zorgvuldig over uwe gedachten, woorden en werken ; eens zult gij

rekenschap geven«. Paul Gerhaid.

WORDT DE WERELD RIJP VOOR DEN ONDERGANG ?

Door Joseph Fielding Smith van den Raad der Twaalven

Het onderstaande is een gedeelte van een toespraak, door Ouder-
ling Joseph Fielding Smith gehouden op een conferentie van een

der „stakes" ') van Ogden, Utah, den lOden September 1933 Na
eerst gesproken te hebben over den wereldoorlog en de gevolgen

daarvan, zette hij zijn rede als volgt voort

:

....Laat mij U ook nog dit zeggen, mijne broeders en zusters :

wanneer gij denkt, dat we het cmde dezer moeilijkheden reeds

hebben bereikt, dan wensch ik nu tot U te zeggen : neen, dat

hebben we niet ! Wij hebben nog nauwelijks het begin gezien !

Ik geloof onvoorwaardelijk en zonder beperking of twijfel aan het

Woord des Heeren. In de Paarl van groote Waarde vinden

we opgeteekend een gesprek van Henoch met onzen Heer en

Heiland Jezus Christus. In dit gesprek uitte Henoch zijn droef heid

over de zonden der wereld. In een wonderbaar gezicht zag hij de

aarde en hare bewoners. Hij zag de bediening van Christus op
aarde. Hij zag, hoe men Hem wegens de zonden der wereld aan
het Kruis nagelde en Henoch weende, daar dit gezicht hem zeer

aangreep. En hij riep tot den Heere en zeide : „Hoelang zal dit

nog voortduren ? Wanneer zal de aarde rust vinden ?" Hij smeekte

den Heere, weder op aarde terug te komen. Het was natuurlijk

') Een ,,stake" is gelijk aan „district" in de Zending, en sluit in zich

een aantal „wards" of wijken, hetgeen gelijk staat met onze gemeenten.



vanaf den beginne in het plan Gods bepaald, dat Christus een
tweeden maal op aarde zou komen, en de Heere gaf dan ook aan
Henoch de volgende belofte

:

„Zoo waar Ik leef, zoo zeker zal Ik komen in de laatste dagen,

in de dagen van goddeloosheid en wraak, om den eed te vervullen,

dien Ik u gedaan heb met betrekking tot de kinderen van Noach.
En de dag zal komen, dat de aarde zal rusten, maar voor die

dag komt, zullen de hemelen verduisterd worden, en een sluier

van donkerheid zal de aarde bedekken ; en de hemelen zullen be-

wogen worden, en ook de aarde ; en groote kwellingen zullen er

onder de kinderen der menschen zijn, maar Mijn volk wil Ik bewaren".

(Paarl van Groote Waarde, Mozes 7:60,61).

De wereld wordt niet beter

Ik heb eenigen van onze broederen hooren zeggen, dat de wereld

steeds beter wordt. Ik weet niet, of er onder u heden ook nog
zijn, die dit beweren, maar ik heb het dikwijls hooren zeggen.

Degene, die gelooft, dat de wereld beter wordt, begrijpt noch de
Heilige Schrift, noch de Openbaringen des Heeren. Wanneer dit

duidelijk gemaakt moet worden, heb ik daartoe niet meer dan
vijftien minuten noodig. Ik wil hierover gaarne hedenmiddag met u
spreken. De wereld wordt niet beter, maar slechter. Er bestaat

heden meer slechtheid in de wereld dan gisteren. Er bestaat heden
meer boosheid en onzedelijkheid in de wereld dan tien jaren ge-

leden. De wereld wordt steeds rijper voor den ondergang. Ik zeg

dit niet uit mijzelve, maar mijn bewering steunt op de openbaringen
des Heeren.

Ik heb hier een profetie, welke ik u gaarne zou willen voorlezen.

Deze is ongeveer zeshonderd jaren voor de geboorte van Christus

uitgesproken en luidt:

„Maar niet in de laatste dagen, of in de dagen der heidenen"
— hiermede wordt de tijd nauwkeurig aangegeven — ; „ja, ziet

al de natiën der heidenen en eveneens der Joden, die op dit land,

zoowel als op andere landen zullen zijn, zelfs op alle landen der

aarde, zullen dronken zijn van ongerechtigheid en van alle soorten

van goddeloosheden.

En wanneer die dag zal komen, zullen zij door den Heere der

heirscharen bezocht worden met donder en aardbeving, met een

groot geluid, met storm, met onweders en met den vlam van
verterend vuur." 2 Nephi 27 : 1, 2.

Dat is tamelijk duidelijk, niet waar? In de dagen der heidenen
.— wij leven nu in die dagen — zullen alle soorten van ver-

dorvenheid en slechtheid over de aarde verbreid zijn — en gij

moet niet gelooven, dat ons land (Amerika -Vert ) er vrij van is!

Integendeel: ik geloof, dat wij aan den spits staan. Er zijn heden
ten dage in de Vereenigde Staten meer moordenaars, meer



misdadigers dan in de meeste andere landen, tenminste voor
zoover zij christelijk heeten te zijn.

Een Profetie van President Woodruff

Den 15den Juli 1894 stond President WoodrufF op dit podium,

misschien niet precies op dezelfde plaats waar ik nu sta, want
dit gebouw is sedert dien tijd veranderd geworden. Maar hij

stond hier en sprak tot het volk. Ik wilde dat ik die rede^)

gedrukt bij mij had, opdat ik u er uit zou kunnen voorlezen.

(Wordt vervolgd.)

') Hier volgt het gedeelte der bedoelde rede, waarop ouderling Smith in

het bijzonder doelt

:

,Welke zijn de teekenen der tijden? Kunnen de Heiligen der Laatste Dagen
ze lezen? Onze tijd vliegt snel voorbij. De Heere staat op het punt, Zijn

werk in gerechtigheid te verkorten. Leest de openbaringen in het boek
Leer en Verbonden, want zij bevatten de geschiedenis van datgene, wat in

de toekomst in de wereld staat te gebeuren. In het begin dezer Kerk zeide

God tot Joseph Smith :

Ziet, voorwaar zeg Ik u, de engelen die gereed en wachtende zijn voort-

gezonden te worden de velden at te maaien, roepen tot den Heere dag en
nacht. Doch de Heere zeide tot hen : Rukt het onkruid niet uit, terwijl de
halm nog teeder is, (want voorwaar, uw geloof is zwak) opdat gij de tarwe
niet eveneens verwoest.
Daarom laat de tarwe en het onkruid tezamen opgroeien, totdat de oogst

volkomen rijp is, dan zult gij eerst de tarwe van uit het onkruid verzamelen,

en na het vergaderen der tarwe, ziet, het onkruid wordt in bundelen ge-

bonden, en het veld verblijft om verbrand te worden. (Leer en Verb.
86 : 5-.7).

Wat houdt er heden ten dage aan de wereld? Waar vandaan deze ver-

andering, die zich in de wereld voltrekt? Waarom deze verschrikkelijke

aardbevingen, stormen en gerichten ? Wat hebben al deze groote en ver-

schrikkelijke gebeurtenissen te beteekenen ? Hier is de beteekenis: deze
engelen, die vele jaren lang in den Tempel Gods terug gehouden werden,
hebben nu hun vrijheid verkregen om uit te gaan, om hun zending en hun
werk op aarde te beginnen, en zij zijn heden hier, op deze aarde.

Deze gerichten hebben iets te beteekenen Het Woord des Heeren kan
niet onvervuld blijven. Wanneer gij wenscht te weten wat zal geschieden,

dan moet gij de openbaringen van Johannes lezen en het Boek van Mormon,
evenals het Boek Leer en Verbonden; en deze dingen staan voor de deur."

(„Millenial Star" Band 41, Blz. 643; 8 Oct. 1894.

EEN ONDERVINDING VAN MIJN VADER
door Le Roi C. Snow

Vertaald door Johannes Sipkema.

De gezondheid van President WoodrufF ging gelijdelijk achter-

uit. President Lorenzo Snow bezocht hem bijna eiken avond in

zijn tehuis. Dezen bewusten avond zeiden de doktoren dat Presi-

dent WoodrufF niet langer meer kon leven, en eiken dag zwakker
werd. President Snow was zeer bezorgd. We kunnen heden niet



beseffen, in wat voor een vreeselijken financieelen toestand de
Kerk toen was, millioenen dollars schuldig hebbende en zelfs niet in

staat den interest van de schuld te betalen.

Mijn vader ging naar zijn vertrek in den Salt Lake Tempel,
en gekleed in zijn priesterkleederen, knielde hij neer bij het altaar

in het Heilige der Heiligen in het huis des Heeren en pleitte

daar met God om het leven van President Woodruff te sparen,

zoodat President Woodruff hem zou overleven en dat de groote

verantwoordelijkheid van het leiderschap der Kerk niet op zijn

schouders geplaatst zou worden. Toch beloofde hij God dat hij

zich met hart en ziel op alle plichten, die van zijn handen ge-

eischt zouden worden, toeleggen zou. Hij was toen in zijn

zes en tachtigste jaar.

Spoedig daarna werd President Woodruff naar Californië over-

gebracht, waar hij Vrijdagmorgen 2 September 1898 om 6.40 uur,

overleed. President George Q. Cannon telegrafeerde het voorval

onmiddellijk naar het kantoor van den President in Salt Lake
City. Het bericht werd doorgezonden naar Broeder Snow
die in Brigham City was. Het telegram werd hem op straat in

Brigham overhandigd. Hij las het voor aan President Rudger
Clawson, die toen President van de Boxelder Ring was en bij

hem was; ging naar het telegraafkantoor en antwoordde dat

hij met den trein van ongeveer 5.30 uur dien avond zou vertrekken.

Hij bereikte Salt Lake ongeveer 7. 15 uur, begaf zich naar het kantoor
van den president, gaf enkele instructies en ging toen naar zijn

kamer in den Salt Lake Tempel.
President Snow trok zijn tempelkleederen aan, begaf zich wederom

naar hetzelfde heilige altaar, offerde de teekenen van het Priester-

schap op, en stortte zijn hart uit voor den Heer. Hij haalde aan
hoe hij met God gepleit had om het leven van President Woodruff
te sparen, en dat de dagen van President Woodruff verlengd

mochten worden om de zijnen te overtreffen, zoodat hij nimmer
geroepen zou worden de zware lasten en verantwoordelijkheden

der Kerk te dragen. „Niettegenstaande", zeide hij, „Uw wil ge-

schiede. Ik heb niet naar deze verantwoordelijkheid gezocht maar
indien het Uw wil is, dan kom ik nu tot U om Uw leiding en
bevel af te smeeken. Ik vraag U dat Gij mij wilt toonen, wat
Gij mij wenscht te doen."

Na zijn gebed geëindigd te hebben, verwachtte hij een antwoord,
een bijzondere manifestatie van God. Daarom wachtte hij —
wachtte — en wachtte. Er kwam geen antwoord, geen stem, geen
bezoek, geen manifestatie. Hij verliet het altaar en het vertrek met
diepe teleurstelling. Toen hij door de kamer liep, die de celestiale

heerlijkheid voorstelt, en de groote galerij betrad, werd President

Snow een schoone manifestatie gegeven, welke ik wensch aan te

halen met de woorden van zijn kleindochter Allie Young Pond,



thans de echtgenoote van Ouderling Noah S. Pond, kortelings

teruggekeerd van de „Northern States" zending.

„Op een avond toen ik grootvader Snow in zijn vertrek in den
Sak Lake Tempel bezocht, bleef ik bij hem totdat iedereen heen-

gegaan was, en de nachtwacht nog niet was gekomen, en zei

grootvader dat hij mij door den hoofdingang zou uitlaten. Hij

nam zijn bos sleutels van zijn tafel. Nadat wij zijn kamer ver-

laten hadden en nog in de groote galerij waren, die naar de
celestiale kamer leidt — ik was grootvader enkele stappen voor —
hield hij mij staande en zei : ,„Wacht een oogenblik Allie, ik wensch
je iets te vertellen. Hier was het dat de Heere Jezus Christus

aan mij verscheen, toen President WoodrufF was gestorven. Hij

beval mij voort te gaan en het eerste Presidentschap van de
Kerk onmiddellijk te reorganiseeren, en niet te wachten zooals

gedaan was na den dood der voorgaande presidenten, en dat ik

President WoodrufF moest opvolgen'. Toen kwam grootvader een
stap nader en stak zijn linkerhand uit en zei: ,„Hij stond daar,

ongeveer 90 cM. boven den grond. Het scheen of Hij op een
plaat van zuiver goud stond'.

„Grootvader vertelde mij wat een heerlijk Wezen de Zaligmaker
is, en beschreef zijn handen, voeten, gelaat en prachtige witte

kleederen, die zoo prachtig wit en schoon waren, dat hij Hem
nauwelijks kon aanschouwen.
Toen kwam hij nog een stap nader en legde zijn rechterhand

op mijn hoofd en zei: ,„Nu, mijn kleindochter, ik wensch
U te herinneren dat dit de getuigenis is van Uw grootvader, wat
hij U met zijn eigen lippen heeft verteld, dat hij werkelijk den
Zaligmaker hier in den tempel heeft gezien, en van aangezicht

tot aangezicht met hem heeft gesproken.'

Gedurende de Conferentie van Juni 1919 haalde ik in een

vergadering van O.O.V.-beambten deze getuigenis aan. President

Heber J. Grant stond onmiddellijk op en zei

:

„Ter bevestiging van de getuigenis, die Broeder Leroi C. Snow
aanhaalde, aangaande de kleindochter van Lorenzo Snow, wensch
ik er U er op te wijzen dat verscheidene jaren verliepen na den
dood van den Profeet Joseph alvorens President Young ondersteund

werd als president der Kerk ; na den dood van President Young
verliepen weer verscheidene jaren alvorens President Taylor onder-

steund werd, en toen hij stierf verliepen wederom verscheidene

jaren alvorens President WoodrufF ondersteund werd.

Na de begrafenis van President W^oodrufF kwamen de apostelen

samen in het kantoor van het eerste presidentschap en Broeder
Francis M. Lyman zeide: „Ik gevoel me gedrongen om te zeggen,

ofschoon een der jongste leden van den raad der apostelen, dat

ik geloof dat het aangenaam zal zijn in de oogen des Heeren,

indien het eerste Presidentschap der Kerk thans en hier georgani-



seerd wordt. Indien ik abuis ben in deze gevoelens, kunnen
President Snow en de oudere leden van den raad mij terecht stellen".

President Snow zeide dat het hem aangenaam zou zijn van al

de broederen te hooren aangaande dit voorstel, en wij allen gaven
te kennen dat wij geloofden dat het bij God aannemelijk zou zijn,

en het goed zou zijn onmiddellijk het Presidentschap te organiseeren.

Toen wij allen gesproken hadden, en niet eerder, vertelde

Broeder Snow ons dat God hem, den avond na den dood van
President WoodrufF, in den tempel bevolen had, onmiddellijk het

presidentschap der Kerk te organiseeren. President Anthon H. Lund
en mijzelf zijn de eenigsten die thans nog leven en tegenwoordig
waren in deze vergadering.

„Moge God ons altijd zegenen en leiden door Zijn Geest, en
moge de getuigenis die wij bezitten van de Goddelijkheid van dit

werk altijd bij ons blijven, en onze getrouwheid een inspiratie zijn om
anderen tot de kennis van het Evangelie te leiden, is mijn gebed
en ik vraag het in den naam van Jezus Christus, Amen."

Enkele dagen na de O.O.V. Conferentie, in een gesprek met
President Lund in zijn kantoor, verhaalde hij aan mij het geval,

zooals gegeven door President Grant aangaande de verschijning

van den Zaligmaker aan President Snow, nadat hij gekleed was
in zijn tempelkleederen, en zich tot God wendde en de teekenen

van het Priesterschap opofferde.

Ik haalde deze ondervinding aan in een avondmaalsvergadering
in de Achttiende Wijk. Na de vergadering vertelde Ouderling

Arthur Winter mij, dat ook hij mijn vader had hooren vertellen

aangaande de verschijning van den Zaligmaker aan hem in den
Tempel, hem bevel gevende niet alleen het eerste Presidentschap

te reorganiseeren maar ook dezelfde raadgevers te kiezen, die

President Woodruff had, namelijk presidenten George Q. Cannon
en Joseph F. Smith.

VOOR JONGE OOGEN
Ons klaar maken

Een vrouw die veel van mooie bloemen hield zag eens bij een

buurvrouw een prachtige hyacinth, zooals wij ze in Holland veel

zien. En ze besloot dat ze er zelf een wilde hebben om haar

gezelschap te houden en haar mooie geheimpjes toe te fluisteren.

Ze ging naar een bloemwinkel en kocht daar een hyacintenbol.

Wij weten allemaal, nietwaar, dat sommige bloemen uit een
bloembol groeien en niet uit een zaadje. Ik kan mij voorstellen

dat die bloembol gelukkig was! Want ik weet zeker dat hij op
wilde groeien, net als kleine jongens en meisjes wanneer zij be-

denken hoe mooi het wezen zou om groot te wezen ! En misschien

was hij blij omdat hij op de een of andere manier gemerkt had
dat deze vrouw van bloemen hield en er dus zeker van was dat



hij goed verzorgd zou worden. Ik veronderstel dat hij graag
terstond in den zonneschijn had gezet willen worden, want alle

planten houden van het licht en de warmte van de zon. Ze staan

niet graag in het donker! Heb je ooit een aardappelpjantje gezien

dat in den kelder probeerde te groeien ? Het arme ding ! Het ziet

er uit alsof het allen moed verloren heeft.

Maar waar denk je dat die vrouw den bloembol neerzette toen

ze thuis was gekomen? Niet in den tuin, waar hij in de vrucht-

bare aarde kon opgroeien, zelfs niet in het erkerraam, waar hij

zich verlustigen kon in den zonneschijn, maar in een groen glas.

En toen, alsof dat nog niet erg genoeg was, zette zij het glas in

een donkere kamer! Ik geloof dat het arme bloembolletje dien

nacht haast niet slapen kon !

Wist die vrouw niet dat een plant alleen maar groene frissche

bladeren uitschieten kan en knoppen en bloemen als zij in het

licht staat? Ja, dat wist zij wel. Waarom zette zij de plant dan
in het donker ? Ik zal het je vertellen.

Zij wist dat de groei van een plant voor een groot deel afhangt

van goede wortels. En ze wist dat die bloembol in de verleiding

zou kunnen komen, als hij terstond in het licht werd gezet, om
in der haast niet anders dan blad en bloem uit te laten loopen,

zonder stevige wortels te schieten om den langen, warmen zomer
door te komen. Het schijnt wel dat het prettiger is, bladeren te

schieten waar je mee pronken kunt dan heel geduldig wortels te

schieten die niemand ziet en waar niemand over praat ! Daarom
zette zij den bol in de donkere kamer, zoodat hij later, als hij in

het licht kwam, snel en gestadig zou kunnen opgroeien, zonder
vermoeid te worden.
En de plant, toen ze zag dat ze geen mooi blad kon schieten,

besloot toch haar best te doen. En dus ging ze maar wortels

schieten. En o, ze kreeg zulke lange, stevige wortels ! En toen

was onze bol klaar voor den langen zomer.

Jongens en meisjes hebben vaak wat wij ambitie noemen. Ze
willen graag mooi leeren spelen op de piano of een ander instrument,

ze willen schrijvers worden, flinke zakenmenschen, of misschien

zendeling of onderwijzer. Ik verheug mij als jullie allen edele

ambitie hebt, als je je voorneemt wat te willen worden in de
wereld. Maar jongens en meisjes vergeten soms dat er wortels

moeten wezen voordat er vruchten kunnen zijn. Zij willen terstond

toonen hoe knap ze zijn en wat ze kunnen doen. Zij willen niet

wachten.

Maar Gods manier van doen en ook die van wijze ouders is,

de uitkomende bloembollen een poosje in het donker te houden,

zoodat hun wortels eerst uit kunnen schieten. En daarom lieve

kinderen, krijg je vaak zoo saaie „oefenen" eiken dag, het taaie

studeeren, het hier en daar een handje helpen, het leeren gehoor-
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zamen. En het verveelt je wel eens ! }e wil in de groote, open
wereld wezen en je mooie bladeren uitspreiden en je gouden
vruchten uithangen, zoodat de voorbijgangers die bewonderen
kunnen. Neen, neen ! Je bladeren zouden spoedig verschrompelen

en verdorren als je niet eerst de stevige wortels schoot van
karakter en oefening. Dat is Gods manier van doen : eerst karakter,

dan dienstbetoon.
OOM BEN

ZENDINGSNIEUWS
Aangekomen

Op 14 December 1933 zijn te Rotterdam aangekomen Ouder-
lingen Dale R. Curtis van Salt Lake City, Utah en Arnold W.
Miller van Parker, Idaho, teneinde hier in Nederland een zending
te volbrengen. — Ouderling Curtis zal zijn werkzaamheden in

Utrecht aanvangen, terwijl Ouderling Miller te Alkmaar zal arbeiden.

Overleden

WETTER. Op den 6den December 1933, is te Dordrecht
overled.n Zuster Cnrnelia Wetter, geboren Schmidt, de echtgenoote

van Scephanus N. Wetter. Zij werd den 28en September 1861 te

Rotterdam geboren en werd den 9en Maart 1907 gedoopt door
Ouderling }. E. Openshaw. De teraardebestelling vond plaats den
9en December j.1. op de Algemeene Begraafplaats te Dordrecht.

ZWART. Te Rotterdam is den Hden November 1933 over-

leden Zuster Catharina Zwart-Berkelaar. Zij werd op 1 1 December
1852 te Overschie (Z.-H.) geboren en op den 9den Mei 1897
gedoopt door Ouderling B. A. Denkers.

WENSVEEN. Te Gouda is op 6 December 1933 overleden

Klaas Wensveen, goboren te Reeuwijk, Z.H., 26 November 1888.

Hij werd den 8en Augustus 1928 gedoopt door Ouderling J.

Sieverts en door J. W. Mc Grath bevestigd. De teraarde-

bestelling had plaats op 9 December 1933.

ROMEIJN. Op den zeer jeugdigen leeftijd van 11 maanden
overleed op 20 December 1933 Cornelis Romeijn, zoontje van
Abraham Romeijn en Aagje Adriana de Man Hij werd op 5

Januari 1933 te Rotterdam geboren en door Br. F. I. Kooyman
ingezegend. De begrafenis vond plaats op 23 December 1933.

Rectificatie

In „De Ster" van 15 December 1933 maakten wij melding
van het overlijden van Zr. Jacoba van Tielen. Verzuimd werd,
den datum, waarop Zr. v. Tielen gedoopt werd, volledig aan te

geven. De juiste datum is: 6 November 1924.
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VAN DE REDACTIE
Groeten voor het nieuwe jaar 1934

Het is de redactie aangenaam, bij den aanvang van het nieuwe
jaar U een jaar van voorspoed en overvloed te wenschen ; een
jaar van geestelijke zoowel als maatschappelijke zegeningen. Ge-
durende de laatste vier jaar zijn de economische toestanden der

wereld steeds slechter geworden, en met elk nieuw jaar hebben
wij vurig verlangd, dat er verandering ten goede zou komen. Wij
hopen, dat dit jaar de zoo lang begeerde verbetering en verlos-

sing uit onze moeilijkheden zal brengen.

Het is de oprechte wensch en het verlangen van de redactie,

dat het voor dit waardige kleine half-maandelijksche tijdschrift

mogelijk zal zijn. geregeld te blijven verschijnen, ondanks de
drukkende financieele moeilijkheden van dezen tijd.

Nog grooter is evenwel ons verlangen, deze bladzijden te

kunnen voorzien van geestelijk lees-materiaal — dat „Brood des

Eeuwigen Levens" — hetwelk wij in deze dagen van moeite en
tegenspoed zoo zeer noodig hebben.
De redactie wenscht deze gelegenheid te benutten, om allen te

danken, die in de verschillende Zendings-Besturen hebben ge-

arbeid, de Gemeente-Presidentschappen en de ambtenaren(essen)

en leeraars(essen) der hulp-organisaties voor hun mooi werk in

het afgeloopen jaar.

Wij zijn eveneens zeer veel dank verschuldigd aan hen, die

zoo getrouw en naarstig de vele lessen voor onze verschillende

klassen hebben vertaald. — Aan elk van hen hartelijk dank.

Laat de woorden van ons lied ons het geheele jaar leiden:

Laat ons trouw en koen.

Het goede steeds doen —
Ook weer in dit jaar —
En nooit blijven staan.

Voor ons werk hier is klaar.

Opdat wij met den Heer
Voor altoos leven weer.

Laat ons Zijn wil steeds doen.

Door 't geduld der hoop geleid.

Zullen wij steeds voorwaarts spoên.
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NIEUWJAARSGROET VAN DE Z.H.V.

Weder is een jaar verloopen en er ligt een nieuw jaar voor
ons. Er is veel in dit jaar voorbijgegaan. En een ieder zal ge-

voelen, wat dit voor ons beteekent. Hebben wij onze plichten

steeds vervuld ? Dit is voor ons allen een persoonlijke vraag.

Wij hopeti, dat God ons moge zegenen met moed en ijver, om
het werk van de Z.H.V. uit te breiden en dat wij den geest van
liefde mogen bezitten, zoodat wij elkander mogen verstaan.

„Het is voor ons van groote waarde.

Steeds onzen plicht met lust te doen.

Dan zal het vreugde zijn op aarde.

En zullen w' immer voorwaarts sp6en.

Het Hoofdbestuur der Zusters-Hulp-Vereeniging :

Sj. Scheer, Presidente.

D. Barten, Ie Raadgeefster.

G. Zippro, 2e Raadgeefster.

J. V. Keijzerswaard, Secretaresse.

J. V. O. O. V.

Dankbaar stemt het ons, dat wij het voorrecht mogen hebben,

allen leden van de J.V.O.O.V. door middel van de „Ster van
Nederland" onze beste wenschen voor 1934 te doen toekomen.
Wij gedenken in liefde alle leidsters, die onvermoeid gedurende

het afgeloopen jaar achter ons gestaan hebben en vrede en liefde

hebben uitgedragen in hunne groepen. Mede alle Arenleessters,

Bijenmeisjes en andere leden die hebben medewerkt om den band
van eenheid te versterken.

Het jaar 1933 heeft veel geestelijken vooruitgang gebracht;

enthousiast is het winterseizoen begonnen en vol hoop en ver-

trouwen hebben wij het werk gelegd in de handen van de nieuw
gekozen leidsters.

Moge God geven, dat het groote gcmeenschapsdoel nimmer uit

het oog verloren mag worden.
Weest waakzaam, geliefde Zusters, laat niet toe dat minder-

waardige gevoelens afbreuk doen, ja vernietigen, al het schoone,

dat bereikt kan worden door een eensgezind streven.

Dat God U allen mag zegenen met Zijn rijkste zegeningen,

wenschen Uw Zusters in Christus

Tine C. Hartman-Spaans.
Corry T. v. Dekken.
Annie Diender.

Kitty Schoenmaker.

J.V.O.O.V. Hoofdbestuur.
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JEUGDWERK
„Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen".

Deze zoo welbekende woorden zullen wij zeker allen gedurende
het afgeloopen jaar in ons werk bewaarheid hebben gezien.

Het schijnt ons nog pas een maand geleden, sinds we U door
middel van „De Ster" een gelukkig 1933 wenschten en nu reeds

staan we op den drempel van 1934.

Met genoegen kunnen we op het afgeloopen jaar terugzien.

We hebben, dank zij de goede ondersteuning van onze leidsters,

in vele opzichten in ons werk vooruitgang kunnen waarnemen.
Dit zal voor ons allen een aansporing zijn, voort te gaan in ons
zoo aangenaam en alleszins ontwikkelend werk.

Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning, die wij genieten,

tevreden met Uw aller pogingen, om het Jeugdwerk tot grooter

opbloei te doen geraken. Deze tevredenheid geeft ons echter geen
aanleiding, om onzen arbeid nu verder te laten rusten, doch
spoort ons aan tot grooter werkzaamheid en doet ons immer weer
herhalen : „Wij gaan voort, steeds voort in het werk van den
Heer". Moge het Uw aller slagwoord zijn voor het komende jaar !

Wij wenschen U van harte voorspoed in Uw leven en veel

succes in Uw werk.

Moge 1934 een in alle opzichten zegenrijk jaar voor U zijn!

Het Jeugdwerk-Hoofdbestuur.

ZONDAGSSCHOOL EN J. M. O. O. V.

Wij als Laterdaagsche Heiligen der Nederlandsche Zending
dienen zeer gelukkig te zijn.

Wanneer we een kort overzicht zouden willen geven van de
toestanden, waarin de wereld zich heden ten dage bevindt, dan
zouden we tot de conclusie komen, dat zij zich door een tijdperk

van verwarring en verslagenheid heenworstelt, met een donkeren
en ongebaanden weg als uitzicht voor de toekomst. Maar tezelfder

tijd is er een geest van vrede en gewilligheid in ons hart, omdat
wij weten, dat onze Hemelsche Vader met Zijn kinderen is en
alle kwaad wil overheerschen ter wille van hen, die Hem van
ganscher harte willen dienen.

Zij, die zijn aangesteld en gekozen in het belangrijke werk, om
de jeugd te leiden en zij, die tot die jeugd behooren, hebben ont-

dekt, dat zij een wereld met problemen het hoofd hebben te bieden.

De jeugd staat vandaag tegenover problemen, waarvoor zij niet

verantwoordelijk is en zij is zich ternauwernood de vele ver-

leidingen bewust, welke haar op haar pad tegemoet treden en haar

zullen leiden tot het verschrikkelijkste iets in de wereld — ongeluk.

Het is derhalve noodzakelijk, dat vriendelijke, onzelfzuchtige handen
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tot haar worden uitgestoken, teneinde haar heen te helpen over de
gladde heuvels en wegen, welke voor haar liggen.

Medewerkers(sters) van de Zondagsschool en J.M.O.O.V., de
ziel van ons jonge volk is zeer dierbaar in de oogen van onzen
Vader — ze is het graan, dat geoogst zal worden en de paarlen,

welke Zijn naam zullen verheerlijken.

Een iegelijk, dien gij door uw daden en woorden beïnvloedt,

om beter te doen, zal u onuitsprekelijke vreugde en geluk in uw
leven brengen. De wereld met haar moeilijke vraagstukken dient

een jeugd te hebben, welke sterk is en helder van geest, welke
bestand is tegen de moeilijkheden, welke op haar weg zullen

komen.
De Kerk en haar organisaties zijn bereid hier hulp te verkenen.

Door hen, door ijverige studie en naarstig werk kunnen haar

talenten dusdanig ontwikkeld worden, dat zij in staat zal zijn,

alles te overwinnen.
Wij hebben het oude jaar achter ons en een nieuw jaar voor

ons; het wenkt ons en wij zullen het begroeten, ervan overtuigd,

dat er niets is, dat ons kan weerhouden van onze pogingen tot

succes. Wij zijn dankbaar voor de wonderschoone dienstbaarheid,

welke de jeugd wordt geboden en ze zal haar vruchten afwerpen,
want het is Gods werk ; laat ons het hoofd opheffen en ons
verheugen in de toekomst, want ze brengt ons schoone beloften

en Zijn woord faalt nooit.

Een Voorspoedig en Gezegend Nieuwjaar.

Namens het Bestuur van Zondagsschool

en J.M.O.O.V.,

Clyde A. Holdaway,
Opziener.

EENIGE NUTTIGE WENKEN VOOR PRACTISCHE
GENEALOGIE.

Het komt meermalen voor, dat sommigen, die graag zelf hun
Genealogische gegevens opzoeken, niet weten hoe nu eigenlijk te

beginnen. Ook weten zij niet, hoe zij de betreffende registers kunnen
verkrijgen.

Daarom wilde ik voor hen, die zulks noodig hebben, hieronder

eenige nuttige aanwijzingen geven. De redactie was zoo vriendelijk,

hiervoor een kleine ruimte beschikbaar te stellen.

Men begint dan met de noodige voorgegevens op te zoeken, of

wel de naaste verwantschap. Bijvoorbeeld : Vadersnaam met de
geheele gezinsgroep, grootvaders en overgrootvadersnaam met de
geheele gezinsgroep. (Neem aan dat dit alles van vaders kant is).

Deze gegevens zal men aan moeten vragen op het gemeentehuis

van de plaats, waar de betrokken personen geboren zijn 1 Tevens
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moet men zich op de hoogte stellen, wanneer deze personen ge-
trouwd zijn, en hoe hun echtgenooten heeten. En wanneer zij

overleden zijn, indien zulks het geval is.

Als deze gegevens in bezit zijn, dan kan men verder gaan.

De Burgerlijke Stand, zooals deze nu is, werd ingevoerd in 1811.

Gegevens van den tijd voor 1811, kan men vinden in de
registers, welke zich bevinden in de Rijks-archieven.

De Rijks-archieven zijn gevestigd in de hoofdsteden der provin-
cies. De grootere steden hebben eigen archieven.

Deze Rijks- of Gemeente-archieven zijn meestal voor het publiek

geopend iederen werkdag van 9— 5 uur, des Zaterdags van 9— 1 uur.

Het gebruik der registers, welke men noodig heeft voor het op-
sporen der namen, is geheel kosteloos, indien men dat ter plaatse

doet. Doch ook is het mogelijk, de registers welke men noodig
heeft, naar de plaats waar men woont te laten komen, mits er

een plaatselijk archief is, waar deze boeken heen gezonden kunnen
worden. Daar worden de boeken dan 14 dagen disponibel gehouden
en op aanvraag langer.

De boeken vraagt men als volgt aan :

Men richt een schrijven tot den Archivaris van het archief

waarvan men de boeken betrekken wil.

Ondergeteekende verzoekt beleefd aan het Gemeente-archief te

Rotterdam te zenden de onderstaande registers

:

de Doop- Trouw- en Begraafboeken van over het tijd-

vak 1767—1811.
Aan den heer Rijks- of Gemeente-archivaris te

Men lette er vooral op, dat men duidelijk den plaatsnaam en

het tijdvak invult. Zulks ter voorkoming van abuizen. Men ont-

vangt een berichtkaart, dat de bedoelde registers verzonden zijn.

Heeft men deze boeken doorgewerkt, dan verzoekt men den archi-

varis, de registers terug te zenden, met een begeleidend schrijven

om de volgende registers. Meestal worden niet meer dan drie

boeken tegelijk verstrekt. Men kan er wel meer tegelijk krijgen,

doch dan worden er transportkosten berekend, welke somtijds be-

duidend hoog zijn.

Tot zoover over het aanvangswerk voor Practische Genealogie.

In een volgende „Ster" hoop ik wat verder te gaan over het

zoeken der namen zelf.

C. P. Riet.

HUISBEZOEKLES VOOR JANUARI
(Voor de Broeders)

„De boodschap van het Eerste Presidentschap betreffende Steun-

voorziening".

(Zie hiervoor „De Ster" van 1 November 1933, blz. 325-328).
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HUISBEZOEKLES VOOR JANUARI
(Voor de Zusters)

Zelf-inspanning

De groei der zi-"! hangt geheel af van de pogingen, welke een
iegelijk van ons aanwendt.
De mensch is God's meesterwerk der schepping en hij dient te

beseffen, welk een wondervolle ziel hij bezit en dat haar groei en

ontwikkeling slechts door zelf-inspanning tot stand komt. Verdriet

en teleurstelling wachten hem, die iets voor niets denkt te ont-

vangen. Het is slechts door een voortdurend streven, dat wij kunnen
werken aan karakteropbouw. Het groote doel van ons bestaan

is, zooals ons wordt geleerd, om volmaakt te worden zooals onze
Vader in den Hemel volmaakt is. Dit vereischt onophoudelijken

arbeid.

Leest en bespreekt Leer en Verb. Afd. 58 : 29-26.

De Heere verwacht van alle menschen, dat zij alles, wat in

hun vermogen is, zullen doen, om hun eigen zaligheid te verkrijgen.

Hij heeft gedaan en doet voor den mensch al hetgeen buiten

de macht van den mensch is. Waarom ?

Zie: Matth. 7:24-27; 2 Cor. 5:10; Rom. 2:6; Openb. 2:26;
Luk. 7:20-21.

Ter bespreking gedurende het bezoek.

1. Hoe kan een ieder van ons „Het Koninkrijk der Hemelen"
in zichzelve ontwikkelen ?

2. Wat dienen wij daadwerkelijk iederen dag te doen, teneinde

die vreugde te verkrijgen?

UTRECHTSCHE CONFERENTIE
gehouden op 9 en 10 December 1933

Zaterdagnamiddag 3 uur. Zendelingenbijeenkomst.

Zaterdagavond 8 uur. Deze samenkomst, gehouden in de
Kruisstraat 7, was de eerste van de conferentie en ving aan met
het zingen van lied No. 76: „Verlosser van Israël", waarna
Br. G. Riebeek uit De Bilt het openingsgebed uitsprak. Het tweede
lied was No. 170: „Kom, o Gij Vredevorst". De eerste sprekers

waren : Ouderlingen J. W. Evertsen, R. V. Kooyman waarna
Zuster R. Kramer sprak. „O Mijn Vader" werd nu door Ouderling

C. J. Schaap gezongen, begeleid op het orgel door Br. G. Riebeek.

Ouderling C. A. Holdaway, Br. J. van Hattum uit Utrecht en

Ouderling L. H. Hagen waren de laatste sprekers van deze

bijeenkomst. Tot slot werd lied No. 173; „Hope van Israël",

gezongen. Br. Dirk Anjewierden Sr. dankte.

Zondagmorgen 10 uur. De volgende samenkomsten van deze

conferentie werden in het Jaarbeursgebouw gehouden. De eerste werd
aangevangen met het zingen van lied No. 67 : „Wij danken U, Heere",
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waarna Br. B. van der Hazel uit Utrecht des Heeren zegen vroeg.

„O Herder Israëls" werd nu door het Utrechtsche koor gezongen,
met Br. J. van Hattum als dirigent. OuderUng W. H. Timmerman,
president van het Utrechtsche District, die de leiding van deze
conferentie had, gaf het inleidingswoord aangaande het conferentie-

onderwerp: ,,Het Boek van Mormon". Hij riep Ouderling C. C.
Kammerman als eerste spreker, wiens onderwerp was: „Hoe is het

Boek van Mormon ontstaan", waarna het onderwerp : „Betreffende

de andere schapen, waarvan Johannes, de Evangelist sprak" werd
behandeld door Br. B. Le Maitre, 2e Raadgever in de Utrechtsche

gemeente. Ouderling L. E. Whetman trad als volgende spreker

op over : „Wat profeteert het Boek van Mormon aangaande de
hedendaagsche economische toestanden", waarna het Utrechtsche
zangkoor zong lied No. 194: „Lof tot den grooten Redder".
Ouderling H. T. Sumsion, kortgeleden in Holland aangekomen,
kreeg daarna het woord, gevolgd door Br. J. Anjewierden, die

besprak: „Is Jezus werkelijk uit den doode opgestaan"? Zuster

C. J. Schaap, sprak enkele woorden over: „De profetie, welke
in vervulling kwam". Ouderling M. H. Walton was de laatste

spreker van deze samenkomst en verklaarde : „Wat het Boek van
Mormon aangaande het hedendaagsche Christendom leert". Tot
slot werd „Het Visioen" door het koor gezongen. Br. G. van Beek
uit Woerden sprak de dankzegging uit.

Na de morgenvergadering werd in de Ozebi-badinrichting te

Utrecht een doopdienst gehouden, waarbij 2 personen gedoopt
werden. Ouderling Walle Koster was de spreker van deze korte

vergadering.

Zondagnamiddag 3 uur. Deze bijeenkomst werd aangevangen
met het zingen van lied No. 3 : „Leid ons. Goede Meester ", waarna
Br. J. Greef uit Amsterdam des Heeren zegen afsmeekte. „Lof en
Dank" werd nu door het „dubbel gemengd kwartet" van Amster-
dam gezongen. Daarna werden de gedoopten bevestigd tot lidmaat

in de Kerk. Ouderlingen M. L. De Korver en L. J. Van Dam waren
de eerste sprekers van deze samenkomst en spraken respectievelijk

over de onderwerpen : „Wat leert het Boek van Mormon aan-

gaande het Duizendjarig Rijk" en „Hoe kan men een getuigenis

van het Boek van Mormon verkrijgen", waarna men Zuster

Hermana F. Lyon, consulteerende raadsvrouw van de Vrouwen-
organisaties in de Nederlandsche Zending, als volgende spreekster

hoorde, waarbij Zuster }. A. Riet voor haar vertaalde. „Blijf mij

nabij" werd nu door het „dubbel gemengd kwartet" van Amsterdam
ten gehoore gebracht. Over „De groote Evangelie-waarheden, door

het Boek van Mormon geleerd" werd nu door Br. A. van Dijk,

gemeente-president te Utrecht, gesproken, waarna Ouderling

W. W. Winward verklaarde : „Hoe het Boek van Mormon ver-

taald werd". Zuster Tine Hartman-Spaans uit Den Haag was de
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laatste spreekster van deze samenkomst. Tot slot werd door het

„dubbel gemengd kwartet", „Zendingslied" gezongen. Zuster
Sj. Scheer uit Amsterdam dankte.

Zondagavond 7 uur. Deze samenkomst was de laatste van de
conferentie en werd aangevangen met het zingen van lied No. 48

:

„De Geest Geest", waarna Ouderhng H. R. Stephenson het

openingswoord uitsprak. Lied No. 108; „En ik zag eenen anderen
Engel" werd nu door de gecombineerde zangkoren van Utrecht

en Amsterdam gezongen. Daarna vond het voorstellen van de Alge-
meene Autoriteiten van Kerk en Zending plaats, welke door
alle aanwezige Kerkleden eenparig werden ondersteund. Na enkele

inleidingswoorden riep Ouderling Timmerman Ouderling M. H.
Winward als eerste spreker. Hij sprak over; „De wonderen en
het geloof van het Boek van Mormon", waarna, „De groote

eeuwige waarheden, in het Boek van Mormon te vinden" werden
behandeld door Zuster Joh inna A. Riet uit Rotterdam. Het lied

„Het Zaaien" werd nu ten beste gegeven door de gecombineerde
zangkoren, gevolgd door een toespraak van Ouderling C. J.

Schaap, getiteld: „Het avondmaal onder de vroegere Nephieten".
Ouderling Frederik Steenblik en President T. Edgar Lyon

waren de laatste sprekers van de conferentie. President Lyon
legde er den nadruk op, dat een getuigenis van het Boek van
Mormon alleen verkregen kan worden door het lezen en herlezen

ervan. Tot slot werd lied No. 119; „Mijn verlosser leeft" door
de gecombineerde zangkoren gezongen. Ouderling D. J. van der

WerfF eindigde met dankzegging.

LOOPEN ZONDER MOEDE TE WORDEN
Zij die op Jehova hopen zullen steeds nieuwe kracht verzamelen,

de vleugelen uitslaan als arenden, voortijlen zonder zich af te

matten, loopen zonder moede te worden. Jesaja.

Wordt de wereld rijp voor
den ondergang? ....

Een ondervinding van mijn
vader

Voor jonge oogen
Zendingsnieuws
Van de Redactie :

Groeten voor het nieuwe
jaar 1934

Nieuwjaarsgroet van de Z.H.V.
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