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DE VOORUITGANG DER JEUGDKLASSEN IN DE

LAATSTE 61 JAAR
(Een uittreksel uit artikelen van Elizabeth Cornwall en Marion Belnap Kerr

met toevoegingen van de Redactie.)

TNDIEN wij de beschikking
A hadden over het tovertapijt uit

de „Duizend en één Nacht", zoo-

dat wij ons van den eenen kant

van de wereld naar den anderen
konden begeven in een ommezien,
zouden wij elke week groepen
kinderen zich zien verzamelen in

bijna elk klimaat om werk in de
jeugdklassen der Kerk te doen.

May Anderson, Presidente Jeugdorganisaties.

Van ons tovertapijt zouden wij

neerzien op kinderen, die in het

koude land van de Middernacht-

zon om de kachel zijn geschaard.

Aan de andere zijde van de aard-

bol zouden wij kleine, gebronsde

Maories zien verzameld voor de-

zelfde lessen in het zonnige Nieuw-
Zeeland. Wij zouden bemerken,

dat het Jeugdwerk zijn helpende

hand uitstrekt naar 22 verschil-

lende naties en honderdduizend

kinderen omvat. Wij zouden be-

vinden, dat meer dan 18000 ambte-
naressen vele uren lang geduldig

bezig waren de kinderen te leeren

hoe zich te gedragen, thuis zoowel
als in de maatschapij ; hoe zichzelf

bezig te houden en hoe anderen
te helpen, die niet in zulke gun-
stige omstandigheden verkeeren

als zij.

Er zijn ongeveer 367 zendings-

jeugdklassen in de Vereenigde
Staten en bijna 400 in de buiten-

landsche zendingen. Deze laatste

omvatten minstens 7000 kinderen

en een aantal vrienden, die ge-

regeld komen en wier aantal nog
hooger is.

Het onderwijzend personeel be-

staat uit vrouwen, die minstens

één uur in de week hun huis-

houding verlaten om met de kin-

deren samen te zijn en hun liederen

en spelen te leeren en geschiede-

nissen te vertellen. Met een biddend
hart sporen zij de kinderen aan
de moeilijkheden van hun kinder-

wereld met een opgewekt gemoed
onder de oogen te zien en be-

reiden zij hen voor op den
komenden levensstrijd.

De geschiedenis van de jeugd-

klassen gaat terug tot 25 Augustus
1878, toen de eerste klas werd
geleid door Zr. Aurelia Spencer
Rogers, die tevoren bestemd was
om als Presidente van de Jeugd-
organisatie der Kerk op te treden.

Deze eerste klas werd gehouden
te Farmington, Utah.

Stel u voor jongens en meisjes,

bezig met het hoeden van vee

op de verzengde heuvels van het
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Rotsgebergte, kleine meisjes aan
het boter karnen in zware, ruwe
karntonnen, jongens, die zich ver-

maken met het vervaardigen van
knikkers uit de klei, die zij op
het achtererf vinden, en meisjes,

die met een pop aan het spelen

zijn, welke niet veel meer is dan
wat vodden en draden, terwijl een
steen als hoofd dienst doet. Zoo
waren de toestanden, welke Zr,
Rogers aantrof in de eerste dagen
van het Pioniersbestaan.

De gedachte, dat deze kinderen,

Operette »Florinda« door de

Jeugdklasse te Amsterdam.

die met hun ouders door gods-
dienstige onverdraagzaamheid in

de wildernis waren gedreven,
dringend behoefte hadden aan
opvoeding, beschaving en geor-

ganiseerden'^arbeid, liet deze ont-
wikkelde vrouw geen oogenblik
meer los. En zoo ontstonden de
eerste jeugdklassen. De kinderen
leerden stroo vlechten, kleeren

verstellen en vruchten drogen. Ook
ontvingen zij godsdienstonderwijs.

„Het doel van de jeugdklassen,"

verklaarde Zr. Rogers, „is de
ouders te helpen in de opvoeding
hunner kinderen, opdat zij in het

huishouden beter behulpzaam kun-
nen zijn, hun kinderen betere ma-
nieren te leeren, kortom hun alles

te leeren wat goed voor hen is.

Ook worden zij in het Evangelie
van de Kerk onderwezen."

Sedert dat begin in 1878, hebben
de leiders van de Kerk het net

zoo ingezien als Zr. Rogers. Pre-

sident Joseph F. Smith zeide

:

„Laat ons vóór alles onze kinderen

het Evangelie van onzen Heiland
leeren, opdat zij met de begin-

selen ervan vertrouwd mogen
raken en in de waarheid en het

licht mogen wandelen, dat allen

beschijnt, die hetzullenontvangen."

Gedurende de jaren van voort-

durenden vooruitgang, heeft de
Jeugdorganisatie drie opeenvol-
gende leidsters gehad, wier levens

een inspiratie zijn geweest voor
zoowel leeraressen als kinderen.

In 1880 werd Zuster Louise B.

Feit aan het hoofd gesteld van
alle Jeugdorganisaties, ter ver-

vanging van Zr. Rogers. Als zoo-

danig diende zij 45 jaren. Zij werd
opgevolgd door Zuster May
Anderson, die de tegenwoordige
leidster is van deze uitgestrekte

organisatie. Zr. Anderson is sinds

de oprichting van de „Kinder-
vriend" in 1902, lid van de re-

dactie van dit tijdschrift.

In Nederland is men altijd actief

in het jeugdwerk geweest ; veel

goeds is reeds tot stand gebracht
door standvastige leeraressen, die

zoo zorgvuldig en geduldig het

werk van de Hollandsche jeugd
leiden.

De statistiek heeft uitgewezen,
dat gedurende het laatste kwartaal
120 jongens en meisjes zijn inge-

schreven, en daarbij komen dan
nog de jongens en meisjes niet-

leden, ten getale van 442. Een
schitterende gelegenheid om het

Evangelie te verkondigen ! En
deze wordt dan ook benut ! Een
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totaal aantal dus van 562 ! 14

vrouwelijke zendelingen traden op
als leerares, terwijl buitendien nog
66 lokale leeraressen dienst deden.

De meeste aandacht werd besteed

aan : Evangelie-lessen, spelen,

dansen, handwerken en toepasse-

lijke geschiedenissen. Aldus wor-
den in deze uitgebreide organisatie,

onder bekwame leiding, den kin-

deren de schoone dingen geleerd,

welke hen eenmaal zullen voeren
naar een rijke toekomst.

Een stem, zachter dan de stilte.

Komt als een zucht van den wind :

Wilt gij den Meester dienen ?

Dient dan het zwakste kind.

Dit is (vrij vertaald uit het

Engelsch) een van de verzen van
de jeugdklasse en deze simpele

woorden geven volkomen het doel

weer, dat deze groote organisatie

zich voor oogen houdt.

De jeugdorganisaties van tegen-

woordig werken met een drieledig

doel. Ten eerste : Zij dienen om
de kinderen één dag in de week
het Evangelie van Jezus Christus

te leeren. Ten tweede : Zij voor-

zien in een doelmatige ontspan-

ning van de kinderen der Kerk,

en ten derde : Zij leeren de kin-

deren, hoe zij hun gezondheid

kunnen bewaren en zij verzorgen

zieke kinderen.

De Jeugdorganisatie neemt de

veelzijdige ontwikkeling van het

kind ernstig ter harte. Deze ont-

wikkeling is zoodanig, dat zij aan
de nooden van de verschillende

stadia van den groei tegemoet
komt. Ofschoon de omstandig-

Een groep Jeugdklasse van Overmaas,

heden in deze 61 jaren zijn ver-

anderd, is deze stelling ongewijzigd

gebleven : een kind ontwikkelt zich

het best door zelf doen. De jeugd-

leeraressen doen dan ook niet

anders dan leiden, richting geven
en ideeën opwekken. Het karakter

wordt niet gevormd door praten,

doch door doen. Karakter be-

teekent leven, niet alleen weten.

Het was op deze beginselen, dat

de Jeugdorganisatie haar werk in

den beginne baseerde en door
stelselmatige toepassing ervan

neemt zij steeds in sterkte toe.

Ylaj.aafviccm^'ie^niieA u-cw^ï 1939

Alle leden en vrienden worden dringend verzocht deze waardevolle ver-

gaderingen en goed voorbereide programma's bij te wonen. Wij verzekeren

dat allen een goeden tijd zullen hebben. Bijzonderheden zullen wij in de

volgende nummers bekend maken.

Utrecht 16 en 17 September. Overmaas 23 en 24 September.

Amsterdam 7 en 8 October. Den Haag 14 en 15 October.

Groningen 18 en 19 November. Rotterdam 25 en 26 November.
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DE NEDERLANDSCHE ZENDING
GAAT VOORUIT!

door Franklin J. Murdock—
Zendingspresident

EENDRACHT maakt macht
!"

De waarheid van dit spreek-

woord heeft in vele opzichten

reeds practische toepassing ge-

vonden in de verschillende werk-
zaamheden van de Nederlandsche
Zending. Zendelingen en leden

werken tezamen om de Kerk voor-
uit te brengen „Elkander helpen"

beteekent „Vrienden maken voor
de Kerk" en is tevens een prac-

tische toepassing van het Evangelie.

No. l. De „Zeemeeuwen", het

zendelingen honkbalteam, heeft

den 12den Mei j,l. onder de enthou-
siaste leiding van Ouderling Perry
Nelson, den „Zilveren Hand-
schoen" te Hilversum gewonnen
in een competitie, waaraan 28
groote en kleine clubs deelnamen.
Deze gebeurtenis en het sportieve

optreden van de zendelingen, heeft

vele vrienden voor de Kerk ge-

wonnen.
No. 2. Het Priesterschap van

de Amsterdamsche Gemeente be-

sloten tot een groote herziening

en verfraaiing van de vergader-

zaal. Onder leiding van Broeder

Jan Koning en Ouderling Paul
Clayton, werkten de leden van
het Amsterdamsche Priesterschap

eiken avond van zeven tot tien,

drie maanden lang aan de zaal.

Een enthousiaste groep schilders,

timmerlieden, monteurs, schilderde,

zaagde, hamerde, bracht orna-
menten aan, enz. om ten slotte de
sporen van hun arbeid in een
degelijk schoonmaakproces te doen
verdwijnen.

Het resultaat van hun arbeid

was een moderne en comfortabele

plaats van samenkomst. Broeder
Gerardus Tiellenburg was penning-

meester en aan zijn activiteit is

het te danken, dat vele leden, die

nu in Amerika zijn, hun giften

zonden.

Hier volgt de lijst met hun
namen :

Br. Cornelius Zappey . $ 5.00

Br. van Montfrans . „ 3.00

Br. Bas van Dongen „ 2.50

Zr. M. van Dongen

.

„ 1.00

Zr. Jans van Dongen „ 100
Zr. M. van Montfrans „ 1.00

Zr. B. van Montfrans „ 1.00

Br. D. J. Oliekan . . „ 1.00

Br. John Sipkema • . „ 1.00

Br. A. van Tussenbroek „ 1.00

Br. Pieter Lodder. . . „ 1.00

Br. C. de Jong. . . , „ 0.50

Br. Jongejan, .- . . „ 0.25

Fam. de Bruijn. . . . „ 0.25

Br. M. van Gelderen „ 0.50

Zr. Truce Koele . . . „ 0.25

Br. R. Sieverts. . . . .. 0.50

Br. G. Neerings . . . „ 0.50

Br. A. Priem . . . „ 1.00

Br. P. Noorda. . . „ 1.00

Br. D. J. Veenendaal „ 1.00

Zr. V. d. Veur. . . „ 0.50

Br. Schetselaar. . . . „ 0.50

Br. Herman de Mick „ 1.00

Br. N. V. d. Linden . „ 0.50

Br. B. Postma . . . . „ 1.00

Br. L. W. Dalebout. „ 1.00

Br. R. K. Cromar . . „ 2.50

Br. J. Overduyn . . . „ 1.00

Br. V. Drunnen . . . „ 1.00

Br. Carl Pieper . . „ 1.00

(Zie vervolg blz. 256).



Een algemeen overzicht van de activiteiten in de Zending.
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15 AUGUSTUS 1939

VAN DE REDACTIE
SLECHTS DOOR HET OVERWINNEN VAN MOEILIJKHEDEN

WORDT MEN STERK.

„En gij hebt vergeten de vermaning,
die tot u als tot zonen spreekt: Mijn
zoon! acht niet klein de kastijding des
Heeren, en bezwijkt niet, als gij van
Hem bestraft wordt. Want dien de
Heere lief heeft, kastijdt Hij, en Hij

geeselt een iegelijken zoon, die Hij

aanneemt- Voorts, wij hebben de vaders
onzes vleesches wel tot kastijders gehad,
en wij ontzagen hen ; zullen wij dan
niet veel meer den Vader der geesten
onderworpen zijn, en leven ? Want
genen hebben ons wel voor eenen
korten tijd, naar dat het hun goeddacht,
gekastijd ; maar Deze kastijdt ons tot

ons nut, opdat wij Zijner heiligheid

zouden deelachtig worden."
Hebreen 12:5, 6, 9 en 10,

Het is de moeite waard eens

op te merken, dat gedurende de
laatste jaren van groote omwen-
telingen op economisch gebied,

velen van ons zich zijn gaan
beklagen over hun levenslot. Ten
gevolge van economische en

financieële veranderingen (welke

dan natuurlijk niet ten goede zijn)

luchten wij onze verontwaardiging

tegen het wereldbestel in het al-

gemeen en tegen ons noodlot in

het bijzonder. Wij leggen er bij-

zonder heftig de nadruk bij ons-

zelf op, dat wij altijd onzen plicht

hebben gedaan (inderdaad ? ?) en
dat wij daarom niet begrijpen,

waarom wij het nu met zooveel
minder in de wereld moeten doen
dan waaraan wij vroeger gewend
waren. En dan wijzen we op
anderen, die in het volbrengen
van hun kerkelijke plichten veel

minder nauwgezet waren dan wij

en wien het al dien tijd voor
den wind is gegaan. „Is dat nu

rechtvaardig?" vragen wij met
vermeend gerechtvaardigde ver-

ontwaardiging. Wanneer wij in

zulk een stemming zijn, kan het

geen kwaad, de bovenaangehaalde
woorden eens goed te lezen. Zij

zijn weliswaar bijna tweeduizend

jaar geleden geschreven, maar het

nut van kastijding spreekt eruit

met onverminderde kracht. Wij
moeten de woorden dan ook niet

alleen lezen, doch er ook over

nadenken.

Voor hen, die de Kerkgeschie-

denis kennen, kan de volgende

schets van waarde zijn : Toen
loseph Smith nog jong en oner-

varen was, ontving hij een visioen,

waarin hem werd verteld, waar
de Gouden Platen waren ver-

borgen, die een verslag bevatten

van de Nephitische en Lamani-
tische volken, welke het Ameri-
kaansche vasteland bewoonden
van 600 jaar vóór- tot 400 jaar

na de geboorte van den Messias.

Toen hij aan den heuvel Cumorah
was gekomen, waar de platen

door een vroegeren profeet,

Moroni genaamd, waren ver-

borgen, vernam hij van den
Engel (die Moroni zelf was in

verheerlijkten staat) dat, indien

hij getrouw was en zijn gewillig-

heid had getoond om zich te

onderwerpen aan Zijn Vader in

den Hemel, hij een machtig

werktuig in Zijn handen zou
worden om het Evangelie van
lezus Christus op aarde te ver-

kondigen, het Evangelie dat van
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de aarde was weggenomen wegens
de eigenzinnigheid en de onwil

der menschen om de eenvoudige
en liefdevolle leerstellingen van
Christus na te leven. Joseph, die

de platen voor de eerste keer zag,

en beseffende welk een groote

waarde zij moesten hebben, dacht

een oogenblik ze te kunnen ge-

bruiken om zijn familie, die in

behoeftige omstandigheden ver-

keerde, te helpen. Toen hij zijn

hand uitstrekte, om ze op te

nemen, kreeg hij een schok door
het geheele lichaam. Hij kon de
platen niet aanraken ! De engel

berispte hem om zijn gedachte

en deed hem daardoor zijn zwak-
heid beseffen. Een viertal jaren

van wachten volgde — een proef-

tijd, waarin het waarheidsge-

trouwe karakter van dezen mach-
tigen profeet van den levenden
God werd gevormd. Of hij

moeilijkheden had te overwinnen?
inderdaad. Menige kastijding werd
zijn deel, terwijl hij toenam in

wijsheid en macht en in het be-

wustzijn van zijn goddelijke

zending. Hierdoor ontving hij de

kracht, welke noodig was om de

hindernissen, die hij op zijn

levensweg tegen kwam, te over-

winnen.
Vele van de groote dingen,

welke door menschen van dezen

tijd tot stand zijn gebracht, wer-

den onder ongunstige omstan-

digheden verricht. De groote

ingenieur Steinmetz was lichamelijk

misvormd De beroemde compo-
nist Beethoven (hoewel niet van
dezen tijd) was op lateren leeftijd

stokdoof, terwijl Haydn bij het

maken zijner onsterfelijke compo-
sities veel te lijden had van het

zeer onaangename karakter van

zijn vrouw. Meerdere voorbeelden

zouden nog kunnen worden aan-

gehaald, doch deze zijn voldoende
om aan te toonen, dat de hinder-

nissen, waarmede deze menschen
hadden te kampen, hun juist de
kracht verleenden om te slagen.

ledere man of iedere vrouw,
die in staat is zijn eigen speciale

problemen onder de oogen te

zien en op te lossen, zou daar

eigenlijk groote vreugde over

moeten gevoelen. Evenals een

man, die vroolijk de schuimende
spatzeeën tart, welke hem dreigen

te verblinden, wanneer zijn

scheepje over de golven jaagt,

in het besef van zijn verant-

woordelijkheid voor de behouden
aankomst van hen, die met hem
zijn, zoo ook moet de mensch
zijn op zijn reis over de levens-

zee: hij moet de moeilijkheden

niet willen ontloopen, doch de

uitdaging aannemen en dapper
strijden, totdat hij behouden is

aangekomen in de haven van
rust en vrede en terug kan zien

op een wel besteed leven. De be-

kwaamheid om zijn moeilijkheden

het hoofd te bieden doet hem
in de achting van zijn medemen-
schen stijgen en geeft hem dat

gevoel van eigenwaarde, het-

welk zoo onontbeerlijk is voor
iederen man en iedere vrouw,
die in het leven wil slagen.

Wij moeten echter niet uit

het oog verliezen, dat vele moei-
lijkheden welke wij meenen te

moeten overwinnen, zich veel

grooter voordoen dan zij in

werkelijkheid zijn. God zal ons

niet alleen laten, indien wij ge-

trouw blijven, onzen plicht doen
en niet achterom zien, doch het

oog op de toekomst gericht

houden. „In het huis mijns Vaders
(Zie vervolg blz. 257).
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HEEFT DE KERK HET WAARHEIDSMONOPOLIE ?

door Ouderling John A. Widtsoe —

van den Raad der Twaalven

DEZE VRAAG duidt op een

volkomen misverstaan van
de aanspraken der herstelde Kerk
van Christus.

Een monopolie van de waar-
heid zou beteekenen : het bezit

van alle bestaande waarheid, en

Ouderling John A. Widtsoe

uitsluiting van niet-leden dier Kerk
van het bezit en de zegeningen

der waarheid.

De leerstellingen der Kerk ver-

kondigen geheel iets anders. Joseph
Smith leerde reeds, dat het licht

der waarheid een ieder omstraalt,

die in de Kerk wordt geboren.

Degenen, die ernstig naar waar-
heid zoeken in bibliotheken, labo-

ratoria of in de vrije natuur, zullen

aan de onuitputtelijke bron der

waarheid worden gelaafd. God,
de Drager van alle Waarheid, is

edelmoedig. De Kerk nu, streeft

er naar, dat in elk land, door
ieder mensch ten allen tijde het

zoeken naar waarheid wordt voort-

gezet, want naarmate de waar-
heid onder het menschdom wordt
gevonden, des te grooter zal hun
vreugde zijn.

Er zijn echter vele soorten van
waarheid. Sommige waarheden
hebben betrekking op de natuur-

wetten, die de toestand van hemel
en aarde bepalen en krachtens

welke zij zich bewegen. Deze
kennis is van groote waarde en

heeft den menschen vele stoffe-

lijke en geestelijke zegeningen ge-

bracht. De ontdekking van zulke

waarheden heeft den grondslag

gelegd van onze tegenwoordige
beschaving.

Er zijn hoogere soorten van
waarheid — die welke betrekking

hebben op het doen en laten der

menschen, d.w.z. op de wijze,

waarop zij de kennis, welke zij

ontvangen hebben, gebruiken

;

waarheden, den God des Hemels
en de verwantschap tusschen den
mensch en Zijn Goddelijken Vader
betreffende, waarheden, die de
geheimen van het verleden ont-

sluieren, de bedoeling van het

heden en de toekomst van den
mensch openbaren. Waarheden
kortom, welke den mensch in

staat stellen, bij de juiste toepas-

sing ervan, aan God gelijk te

worden.
Deze laatste waarheid is vervat

in het Plan van Zaligmaking, zoo-

als dit in het Evangelie van Jezus

Christus tot uitdrukking komt. Het
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Evangelie is door God ontworpen.
Het leert ons, dat aan het gansche
Heelal, aan alles wat geschiedt,

en aan elke wet een goddelijke be-

doeling ten grondslag ligt, welke
aan alles, wat in de natuur leeft en
bloeit, het aanzijn heeft geschon-
ken. Aldus wordt het Evangelie
in zijn volheid het symbool van
waarheid, waarin alle waarheid is

vervat. Aangezien het het Huis
der Waarheid is, maakt het ook
aanspraak op alle waarheid, en
plaatst alle waarheid op de voor
haar bestemde plaats ten behoeve
van het tegenwoordige en toe-

komstige welzijn des menschen.
De waarheden van het Evan-

gelie zijn, evenals alle waarheden,
toegankelijk voor iedereen. Inder-

daad bezitten alle menschen een

grooter of kleiner deel dezer

kennis. In iedere kerk, welke God
belijdt, is een gedeelte van deze

hoogere waarheid aanwezig. Dit

is de leerstelling van de Heiligen

der laatste dagen.

Het Evangelie evenwel, wordt
op aarde verkondigd met vol-

macht van den Heer. Hij plaatste

den mensch op aarde en gaf

hem het Evangelie. Hij heeft over

de kinderen der menschen gewaakt
door alle eeuwen heen en Hij

herstelde Zijn Kerk van tijd tot

tijd, indien de afvalligheid van de
menschen zulks noodig maakten.

Het Evangelie is aan de zorg van
de Kerk toevertrouwd, die daartoe

in haar Priesterschap de noodige
autoriteit bezit. Alleen de Kerk,

die deze autoriteit heeft, is de
volmaakte Kerk van Christus, en
er kan er slechts één zijn.

De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der laatste dagen
bezit, met betrekking tot het

Evangelie van den Heer Jezus

Christus, de volle waarheid en

ook de volmacht om in Gods
naam te handelen en de Kerk van
Christus op te bouwen. Er is

slechts één Evangelie. In dien zin

alleen maakt de Kerk aanspraak

op het bezit van de volle waar-
heid of het monopolie, indien ge

het zoo wilt noemen. Zij is on-

ontbeerlijk voor hen, die Gods
celestiale Koninkrijk willen binnen

gaan. De Kerk doet deze aan-

spraak nederig en dankbaar gelden,

in het heldere bewustzijn van haar

hooge zending en groote verant-

woordelijkheid in het leiden van
het geheele menschdom tot een

volle kennis, welke noodig is om
in de tegenwoordigheid des Heeren
te kunnen terug keeren en voor-

uitgang te maken.
Op deze wijze wordt het Evan-

gelie in zijn volheid de woonstede
der Waarheid, waarin alle waar-
heid is gehuisvest. Als zoodanig

maakt het Evangelie aanspraak

op alle waarheid en plaatst alle

waarheid op haar eigen plaats ten

aanzien van het tegenwoordige en

toekomstige welzijn des menschen.

Gezamenlijke opzegging voor de maand September

Leer en Verbonden Afd. 2: L „Zie, Ik zal het Priesterschap aan u open-
baren, door de hand van Elia den profeet, voordat de groote en vreese-
lijke dag des Heeren komen zal."

Zegen Heer, m' om Jezus wil,

Wijl ik, kinderlijk en stil.

Brood en kelk aanvaarden ga;
Gedachtenis van Golgotha.
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De Nederlandsche Zending gaat vooruit!

(Vervolg van blz. 250)

In Amsterdam zelf werden door
leden en vrienden meer dan vier-

honderd gulden voor dit werk
opgebracht en het werk, dat door
de leden van het Priesterschap en

de Z.H.V. is verricht, zou meer
dan twee duizend gulden hebben
gekost, indien zij voor hun arbeid

betaald waren geworden.

No. 3 en 4 toonen een kijkje

in het inwendige van de vergader-

zaal te Amsterdam. Moderne, in-

directe verlichting, geluiddempende
beschieting op aantrekkelijke wijze

versierd, een goed gevormd po-

dium, met aan de achterzijde een

zwaar donker rosé gordijn, ver-

leenen deze vergaderzaal van de
Amsterdamsche Gemeente een bij-

zonder cachet. Allen, die de zaal

binnen komen, zijn vol bewonde-
ring voor de verandering, die heeft

plaats gegrepen. De Zending drukt

haar groote dankbaarheid uit

jegens allen, die hiertoe hebben
bijgedragen, want een der gevol-

gen van deze samenwerking in

geloof zal zijn, dat de Kerk te

Amsterdam grootere vorderingen

zal maken in het verkondigen van
het Evangelie.

No. 5. Ouderling William J.

Koldewijn heeft een zangkoor van
12 zendelingen opgericht, dat zich

onder zijn leiding oefent om zang

ten gehoore te brengen in een

Mormoonsch Zendingskoor. Dit

koor heeft reeds in bijna elke ge-

meente gezongen en is thans van
een rondreis over de gemeenten
Amsterdam, Den Helder, Leeu-
warden, Groningen, Almelo, Arn-
hem, Utrecht en Rotterdam terug

gekeerd. Veel waardeering hebben

de zangers ondervonden van hen,

die kwamen luisteren en vele

vrienden hebben zij zich weten te

verwerven en vele tehuizen weten
te openen voor de verkondiging
van het Evangelie.

No. 6. Verscheidene locale pries-

terschapdragers van de Utrecht-

sche Gemeente hebben een eigen

moestuin. De opzet hiervan was,

de behoeftigen van groente te

voorzien. Vroeg in den morgen
gaan dan ook de leden van het

Priesterschap eiken dag naar den
tuin om het noodige te verbouwen
en te verzorgen.

No. 7. Broeder T. de Jong leidt

den Zendingspresident Franklin

}. Murdock en den Districts-

president Joseph de Long door
den tuin. Br. de Jong heeft het

opzicht over dit werk onder de
leiding van het Gemeente-Presi-

dentschap en niets is door hem
ongedaan gelaten om succes te be-

reiken. De bekwaamheid, nederig-

heid en betrouwbaarheid, welke
hij in zijn doen en laten aan den
dag legt, zijn een bewijs van zijn

waar karakter als drager van het

Priesterschap en als leider van
zijn broeders.

No. 8. Op deze foto zien wij

Zuster G. van Dee, die met het

wecken van de groente is belast,

links van haar Zuster Jane Hart,

ijverig met haar helpers bezig, te

zorgen, dat de armen gedurende
den komenden winter van de
noodige groente zullen worden
voorzien. Meer dan twee honderd
liter staan al gereed en de oogst
is nog maar net begonnen.
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Al deze werkzaamheden zijn een
aanwijzing, dat de Nederlandsche
Zending vooruit gaat, De ge-
zamenlijke pogingen van zende-
lingen, leden en vrienden maken
dezen vooruitgang mogelijk en

het is de Geest van onzen Hemel-
schen Vader, die de harlen onzer
vrienden beroert en hen helpt het

licht, de zegeningen en de vele

mogelijkheden van dit groote

Laterdaagsche Werk te zien.

Slechts door het overwinnen van moeilijkheden

wordt men sterk.

(Vervolg van biz. 253)

zijn vele woningen", heeft Christus nemen in het vervolg minder te

gezegd. Voorzeker zijn die bereid klagen en deze „klaaggewoonte"
voor degenen, die den goeden af te wennen. Waar een wil is,

strijd gestreden en het geloof is een weg, de weg naar licha-

behouden hebben. Dit leven is melijke, verstandelijke en geeste-

een leerschool voor de eeuwig- lijke verbetering. Indien wij op
heid ; veel meer dan wij denken God vertrouwen en de hinder-

nissen overwinnen, die ons voor
onze ontwikkeling in den weg
worden gelegd, zullen wij ge-

reinigd uit den smeltkroes komen
en onze ziel zal, aldus gelouterd,

haar krachtig licht inonzeoogen,
die onbevreesd de toekomst zullen

is onze toestand in het hierna-

maals afhankelijk van de wijze,

waarop wij hier leven. De zege-

ningen van een goed leven mogen
niet altijd zichtbaar zijn in stof-

felijk opzicht, maar geestelijk zijn

zij van onschatbare waarde.
De ontwikkeling Zijner kinderen tegenblikken, weerspiegelen Want

gaat den Vader zeer ter harte

en Hij weet wel wat het best

voor hen is. Laat ons niet over
onze beproevingen klagen ; in

bijna alle gevallen worden wij

ten slotte gewaar, dat het eigen-

lijk zegeningen waren.

Laat ons thans het besluit

in die oogen zal te lezen zijn,

dat de strijd niet voor niets is

gestreden en dat vrede, kennis

en onuitsprekelijke vreugde ons
deel zijn geworden.

-
J, Robert Kest.

BIJ DE VOORPAGINA
„Het Kind Jezus", het beroemde schilderij van Murillo (1618-1682), geeft

ons een schoone voorstelling van het mogelijk uiterlijk van den jeugdigen
Christus. In dit gelaat zijn de zachtheid, vriendelijkheid en het vermogen
tot begrijpen weerspiegeld, die den iVIcester van latere jaren kenmerken.
Den kinderen der jeugdklassen wordt van Zijn wegen geleerd. Zijn leeringen
en Zijn prachtig voorbeeld zijn de wegwijzers op den levensweg, welken
zij eenmaal zullen gaan. Iets van dezelfde zachtheid vindt men op het
gelaat van die kinderen, die, in een liefdevolle omgeving opgegroeid en
liefde in hun hartjes ontvangen hebbende, die liefde aan anderen mede-
deelen. Aldus wordt den kinderen geleerd te doen, en al beseffen zij niet

ten volle het waarom, toch zijn deze lessen in karaktervorming, welke zij

in de Jeugdklassen leeren, vaak van grooten invloed ten goede op hun
verder leven.
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UaaAw-eZ - 7joi vu^edeA^lejn^

25 Juli 1939.

HOEWEL WE ons thans op
zee bevinden, wil het nog

niet tot ons doordringen, dat wij

Holland hebben verlaten en voor-

eerst onze geliefden en vrienden

niet meer zullen terugzien. —
Niettemin zullen onze gedachten
naar hen blijven uitgaan, want de
vreugdevolle jaren, welke achter

ons Hggen, zullen immer een dier-

bare herinnering voor ons zijn.

Het deed ons goed,

dat velen ons aan de

boot een laatsten

vaarwel-groet heb-

ben gebracht. Tot
onze spijt was het

ons niet mogelijk,

van al onze vrienden

persoonlijk afscheid

te nemen, doch wij

geven u de verzeke-

ring, dat wij zulks in

gedachten hebben gedaan. De dag

van ons vertrek, 24 Juli, was ons

oorzaak van vele gedachten, welke

tot dankbaarheid en overtuiging

stemden,

24 Juli 1847 kwamen onze ge-

trouwe, geloovige pioniers in de

Zoutmeervallei aan. Het aanzicht

van deze dorre door de zon ver-

zengde woestenij was voor hen
niet hoopvol, integendeel : enkelen

wilden liever nogmaals denzelfden

grooten afstand afleggen en alle

ontberingen doorstaan, dan zich

in dit oord te vestigen. — Het
overtuigend woord van hun be-

kwamen leider bracht hen er even-

wel toe, hun krachten en arbeid

te geven aan het productief

maken van wat de bodem te

bieden had. Het vertrouwen in

hun leider werd niet beschaamd,
hun geloof in God was niet ver-

geefsch, hun onvermoeide po-

gingen werden niet onbeloond ge-

laten.

Thans op denzelfden datum zijn

wij vertrokken, om met eigen

oogen getuigen te zijn van de

vruchten van hun volharding, uit-

houdingsvermogen en moed.
Te weinig blijven de leden der

Kerk bij deze bewijzen stilstaan ;

te veel zien wij over het hoofd

het feit, dat God bemoeienis met
Zijn kinderen heeft ! Moge dit

niet immer zoo blijven

!

De arbeid onder de leden in de

Nederlandsche Zending is een

aaneenschakeling van vreugde en

zegen geweest en het is ons op-

recht verlangen, dat alle leden

naarstig zullen arbeiden, om dat

deel van 's Heeren wijngaard in

den besten welstand te houden.

Voor de vele schriftelijke en

stoffelijke blijken van vriendschap

en liefde zijn wij dankbaarder dan
wij hier onder woorden kunnen
brengen.

Moge de Heere ons allen zege-

nen met standvastigheid aan Zijn

leerstellingen en een oprechte be-

geerte om Hem beter te dienen

door de juiste liefde jegens onze

medemenschen en moge de uit-

spraak van onzen Meester, dat

wie volharden zal tot het einde

toe, zal zalig worden, ons de

spoorslag tot een goed en rein

leven zijn, is onze innige wensch.

Johanna A. Riet-van Gulik.

Johanna A, Riet.
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

Oud, Koldewijn

Ontheven

Ouderling William J. Koldewijn, die
de laatste maanden als Gemeente-
en Districtspresident van het Rotter-

damsche district

is werkzaam ge-
weest, is eervol uit

het zendingsveld
ontslagen. Hij zal,

vergezeld van zijn

vrouw, die daartoe
uit Amerika is

overgekomen,
naar zijn tehuis in

Ogden, Utah, terug
keeren. Ouderling
Koldewijn heeft
lang en trouw ge-
arbeid en velen
zullenhem missen,

want hij was een persoonlijkheid,
vriendelijk en aangenaam in den
omgang. Dit was Ouderling Kolde-
wijn's tweede zending. Zijn eerste
was van 1928-'31. 'tATij wenschen hem
veel geluk en succes in zijn nieuwen
werkkring thuis.

Aangekomen

Den 3den Augustus kwam Zuster
Johanna Dekker van Delta. Utah, in

Holland aan om haar zendingswerk
te beginnen. Groningen zal haar
eerste standplaats zijn.

Overleden

Ouderling Arie van Essen, die acht
maanden geleden als Districtspresi-
dent in Friesland werkzaam was,
stierf de vorige maand onverwacht
in Californië. Dit bericht is een schok
voor vele zijner vrienden en ver-
wanten in Holland. Wij betuigen
onze hartelijke deelnem/ng aan allen,

wien hij is ontvallen, en hopen, dat
hun Vader in den Hemel hen zal

sterken en helpen dit verlies te

dragen.
Gerrit Lakerveld van de Haar-

lemsche Gemeente, geboren den 5den
Mei 1889 te Leerbroek, Zuid-Holland,
en gedoopt den Isten September 1927
door S. R. Andrus, overleed den
26sten Juli 1939 aan kanker. Onze

deelneming gaat uit naar hen, die
achter bleven.

Huwelijken

Den 19den Juli huwde Leonardus
de Exter, van de Gemeente Over-
maas, met Johanna F. Gastelaar.
Den 20sten Juli werd Geertruida

Stam van de Dordrechtsche Ge-
meente, in het huwelijk verbonden
met Anton E. F. J. Gerde. Wij wen-
schen beide paren veel geluk en
voorspoed op hun nieuwen levens-
weg.

Ingezegend

Maria Hiltje Dubois, dochtertje van
Gerhardus Jacobus Dubois en Bonje
van Komen, leden der Groningsche
Gemeente, werd den 2den Juli 1939
door Pauwei van Komen te Gro-
ningen ingezegend. Het kind werd
den 14den Juni 1939 geboren.
Johannes Overdiek Jr,, zoon van

Johannes Overdiek Jr. en Bregtje van
Beveren, geboren te Amsterdam den
26sten Juli 1938, werd den 2den Juli

1939 door President Orme Jergensen
te Amsterdam, ingezegend.

Honkbaluitslagen

De resultaten van de laatste vijf,

door het Zendelingen-team „the
Seagulls (de Zeemeeuwen) gespeelde
wedstrijden zijn : Gedurende de sport-
week tegen Haarlem (geen compe-
titiewedstrijd) door de „Seagulls" ge-
wonnen met 22-4.

De wedstrijd op 19 Juli tegen
E.D.0. werd door de „Seagulls" ge-
wonnen met 11-8. Volgens de over-
eenkomst, die aan het begin van het
seizoen werd gemaakt, zal deze wed-
strijd worden over gespeeld, daar de
regen er een ontijdig einde aan
maakte.
Den 22sten Juli werd Ajax met

groot puntenverschil geslagen. De
stand werd 32-4.

Den 29sten Juli verloren de „Sea-
gulls" van „Blauw-Wit" met 5-10.

De laatst gespeelde wedstrijd tegen

Haarlem werd met 23-2 gewonnen.
Wel geluk gewenscht, Zeemeeuwen

!
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN
HAMBURG - LE HAVRE - SOUTHAMPTON

De bekende Favorieten:

WASHINGTON MANHATTAN
(A) 22 Aug—20 Sept. (A) 5 Sept.—4 Oct.

De Populaire „Presidenten";

ROOSEVELT HARDING
(A) 30 Aug—27 Sept,

(A) Eén dag later van Le Havre
(A) 13 Sept—11 Oct.

2 dagen later van Southampton

SLECHTS EEN KLAS BEDIENING
lederen Vrijdag van Londen direct naar New York,

Om den andereu Vrijdag van Liverpool via Belfast naar Boston en N.Y.

KANTORENUNITED STATES LINES
ROTTERDAM: PARIJS: LONDEN: HAMBURG:
Atlantic-Huis, 10 R,Auber 7 Haymarket, Ferdinandstr. 68
Westplein 38 Leaden hall str.


