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vlieuwjaarsgroeten
*

Weer is een jaar met zeer be-

langrijke gebeurtenissen, met al

z'n moeilijkheden, zorgen, fias-

co's, successen, vreugden en ver-

driet, hoop en teleurstellingen,

die onze paden kruisten, ten einde

gespoed. We hebben het zien

komen en gaan, en nu heten wij

het nieuw geboren jaar welkom
met zekere mate van blijdschap

gemengd met bange voorgevoe-
lens.

Bij het beginnen van een Nieuw
jaar zijn we gewoonlijk meer dan
op enig ander tijdstip geneigd
een blik te slaan in de toekomst.

Wij vragen onszelf af wat dit

nieuwe jaar brengen zal. Het is

ook het moment waarop we ge-

neigd zijn nieuwe besluiten te

nemen en plannen te maken,
hierbij het oog houdende op de
fouten en fiasco's van het ver-

leden en onze aandacht vestigen-

de op de hoogste en meest be-

minde idealen.

En hoe staat het met dit jaar,

wat zal het ons brengen? Don-
kere oorlogswolken drijven langs

de horizon van bijna iedere natie.

De gehele wereld vindt zich

tegenover de meest serieuze en
reusachtige problemen geplaatst,

die de mens ooit gekend heeft.

Zal dit jaar het begin van 't einde
van onze tegenwoordige civilisa-

tie betekenen, of zal het 't dagen
zijn van 't baanbreken der vre-

desgedachten en samenwerking
der volkeren? Alleen God kan op
dit ogenblik een antwoord op
deze vragen geven.
Laat ons echter, noch hoop noch

vertrouwen verliezen. Laat ons
aan de gedachten vasthouden dat

duizenden, ja zelfs millioenen

vredelievende, rechtvaardige,

Godvrezende mensen door hun
geloof, werken en gebeden, dat

tot stand kunnen helpen brengen,
wat een philosoof genoemd heeft

,,De regels van moraal en wet,"
Het betaamt ons indachtig te zijn

wat de Heer tot Abraham zeide

met betrekking tot de rechtvaar-

digen als een bescherming tegen

de bozen. In Genesis 18 : 26 lezen

we: ,,Toen zeide de Heere: Zoo
Ik Sodom binnen de stad vijftig

rechtvaardigen zal vinden, zoo
zal Ik de gansche stad sparen om
hunnentwil." Later verklaarde
Hij: ,,Ik zal ze niet verderven om
der tienen wil."

Laat ons getrouw blijven en de
woorden van Jezus tot Zijn disci-

pelen gericht, in gedachten hou-
den: ,,En Jezus bestrafte hem, en
de duivel ging van hem uit en het

kind werd genezen van die ure
af. Toen kwamen de discipelen

tot Jezus alleen en zeiden: Waar-
om hebben wij hem niet kunnen
uitwerpen? En Jezus zeide tot

hen: Om uws ongeloofswil; want
voorwaar zeg ik u, zoo gij een
geloof had als een mosterdzaad,
gij zoudt tot dezen berg zeggen:
ga heen van hier derwaarts, en
hij zal heengaan; en niets zal u
onmogelijk zijn". Mat. 17 : 18-20.

Hetgeen de wereld 't meest van
node heeft is de wetten van God
aan te nemen en ze uit te voeren,

zoals ze uiteen gezet worden in

de Tien Geboden, waar ook de
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Zaligmaker op wees in Zijn

Bergrede. Toen de kinderen

Israels' van de leerstellingen van
hun Zaligmaker afdwaalden daar

zij een afgod, in de vorm van een

gouden kalf aanbaden, werd hen

de Tien Geboden gegeven, die

door God met Eigen hand op de

Stenen Tafelen geschreven wer-

den.

Toen Christus kwam om Israël

en de wereld te verlossen, her-

haalde Hij met nadruk de leer-

stelling van Sinai. Deze leerstel-

ling is fundamenteel en eeuwig.

En nu, dat zovele mensen van de

wetten zijn afgeweken en de leer

van God terzijde hebben gesteld

en in de plaats daarvan door

mensen bedachte philosofiën ver-

kondigd hebben, die over de

mensheid grote en machtige on-

deugden gebracht hebben, zoals

de wereld ze nimmer tevoren ge-

kend heeft, is de tijd voor ons

gekomen om zo goed als wij kun-

nen te worstelen om die funda-

mentele leerstellingen, die de

richtsnoer door alle eeuwen ge-

weest zijn, toe te passen en in de

harten der mensen zo een belang-

stelling in de Goddelijke zaken te

doen ontwaken dat men trachten

zal rechtvaardig te leven, en zo-

doende vrede en vrijheid aan de
mensheid te brengen.

Laat mij al de leden en Zende-
lingen aanmanen gehoorzaam te

zijn aan de wetten van het land

zowel als aan Gods Wetten. Dat
u altijd een goede regering moge
kiezen. Ge moet beseffen dat deze

koers erg belangrijk en noodza-
kelijk is, niet alleen omdat deze
koers de juiste is, maar omdat
onze boodschap, die aan het

mensdom gericht is, een bood-
schap is van Liefde, Vrede en
Orde. Wij streven er naar om
wereldse zowel als hemelse auto-

riteiten te erkennen.
Wij achten het een plicht dit land

zowel als het volk te beminnen
en hun belangen te behartigen.

Bid voor het bestuur en de wet-
gevers en vraag de Heer hun
harten te verzachten en Zijn kin-

deren meer vrijheid te geven om
Hem te dienen.

Moge ik de ouderlingen van deze
zending er op wijzen, dat zij veel

hebben om dankbaar voor te

wezen. Gij hebt iets ontvangen
wat de wereld niet kan geven,

noch weg kan nemen. Het is de
getuigenis van Jezus Christus en
het Priesterschap van God, waar-
mede gij bewapend zijt en waar-
mee gij gezonden zijt om het

Evangelie te prediken, om de
leerstellingen van de Meester te

bevestigen en hen van de paden
der zonde, ongerechtigheid en
ongeloof te bevrijden, die ver-

langen zaligheid te verwerven in

het koninkrijk van God. Gij hebt
een grote verantwoordelijkheid
en de Heer verwacht dat gij uw
plichten ten volle zult vervullen.

Zoals God eens tot Jozua in vroe-
ger dagen sprak, zo spreekt Hij

nu tot u:

,.Niemand zal voor u aangezicht

bestaan al de dagen uws levens;

gelijk als ik met Mozes geweest
ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u

niet begeven, en Ik zal u niet ver-

laten. Alleenlijk wees sterk en
heb zeer goeden moed, dat gij

waarneemt te doen naar de gan-
sene wet, welke Mozes, mijn

knecht, u geboden heeft; wijk

daarvan niet ter rechterhand
noch ter linkerhand, opdat gij

verstandelijk handelt alom waar
gij zult gaan.
Dat het boek dezer wet niet wijke
van uwen mond, maar overleg
het dag en nacht, opdat gij waar-
neemt te doen naar alles wat
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daarin geschreven is; want als- niet en ontzet u niet; want de
dan zult gij uwe wegen voorspoe- Heere, Uw God, is met u, alom
dig maken en alsdan zult gij ver- waar gij heengaat.

standiqlijk handelen. Heb Ik u t~,,<^ 1 h 7 o o
, . 1 t t ttt ,

Jozua 1 : d, I , o, y.
het niet bevolen/ Wees sterk en
heb goeden moed, en verschrik Door President J. P. Lillywhite.

ïöai.;*? j:i:.4ïfefe

MOUNTAIN VIEW WARD MEETINGHOUSE
(Wijk Bergzicht Vergaderplaats).

Montain View Meeting-House

Het ,,Mountain View" Kerkge-
bouw ligt verscholen in een schil-

derachtig hoekje in het Zuid-
Westelijke gedeelte van Wyo-
ming, dat overvloeit van, zowel
wilde beesten als van ontroeren-
de Mormoonse geschiedenis.

Het omsluit het vermaarde „Fort
Bridger en Fort Supply", welk
opgericht werd door Heiligen der
Laatste Dagen en welk laatste

wordt aangeduid als de ,, Eerste
Angelsaksische Nederzetting in

Wyoming".
Toen President Brigham Young
met zijn eerste gezelschap daar in

het jaar 1847 aankwam, was Fort

Bridger alreeds enige jaren ge-

vestigd. Het was in de nabijheid

van Fort Bridger waar Brigham
Young verkenners (scouts) ont-

moette, die een sombere beschrij-

ving van het „Grote Zoutmeer"
gaven. Niet ver van Fort Bridger

leefde „Majoor Moses Harris",

een bergbewoner, die reeds meer
dan 20 jaar in deze streek woon-
de. Hij probeerde de Pioniers te

vertellen, dat de plaats van hun
bestemming alles behalve gunstig

was, de grond was zandig, geen
bos-grond of plantengroei, alleen

wilde salie (sage).

De volgende dag werden de Pio-
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niers begroet door James (Jim)

Bridger zelf, hij was een ervaren

trapper en de stichter van Fort

Bridger. Hij waarschuwde hen
tegen het vroege invallen van de
vorst. Drie dagen later reed

Samuel Brannan, die toen nog
een jonge man was, hun kamp
binnen. Hij was van Californië

gekomen. Per boot, had hij een
groep leden der Kerk van New
York naar Yerba Buena (later

San Francisco genoemd) geleid.

Hij smeekte President Young de
trek door te zetten naar het

vruchtbare, zonnige Californië.

Op al deze ontmoedigende rap-

porten had President Young
maar één antwoord, ,,But we'11

drive on" („maar wij zullen door-
zetten").

Die zelfde geest van „doorzetten"

heerst nog steeds in de omgeving
van Fort Bridger. De Mountain
View Wijk heeft ongeveer twee
honderd en vijftig leden, die ver-

spreid zijn over een landstreek

van ongeveer twintig vierkante

mijlen. Toch staat zij bekend om
haar buitengewone kerkdienst

plechtigheden. Aangezien de le-

den over zo'n grote uitgestrekt-

heid wonen, houden zij Priester-

schapvergadering, Zondagschool
en Avondmaaldienst achtereen-

volgend, zodat men na de dienst

naar huis kon gaan voor het te

donker wordt.

De sneeuw kan zich hoog opho-

pen in deze landstreek van
„Montain View." Gedurende de

winter van 1940, sleepten de

broeders van het Priesterschap,

bomen uit de bergen om hout te

verschaffen voor het spanten-

werk in het kerkgebouw, dat zij

wilden bouwen. Vier jaar gele-

den werd het gebouw ingewijd.

De leden der Kerk in Mountain
View wijden zich met hart en ziel

aan het Kerkelijk leven. Met
zulke steun is het vooruitzicht

gunstig om veel meer kerkelijke

ondernemingen te stichten in de
omgeving waar „The deer and
the antelope play".

ONDERRICHT
HET VOLK IN JUISTE BEGINSELEN
DAN ZULLEN ZIJ ZICHZELF REGEREN.

Nadat de Heiligen der Laatste

Dagen van 1829 tot 1844 onder
leiding hadden gestaan van de
Profeet Joseph Smith en nadat hij

was vermoord, herenigde Presi-

dent Brigham Young zijn kudde
en na onbeschrijfelijke moeilijk-

heden te hebben overwonnen, be-
reikten zij door hun groot door-
zettingsvermogen uiteindelijk de
vermaarde vallei van het „Grote
Zoutmeer".

Wederom moesten zij het hoofd
bieden aan onuitsprekelijke moei-
lijkheden, maar wederom door
gezamelijke inspanning en hard-
nekkig volhouden, en met het oog
op God gericht, hebben zij over-
wonnen. Zij hebben niet alleen

overwonnen, maar hebben een
welvarende streek gesticht uit

een landstreek, die verdoemd was
door een ieder die er doorheen
gereisd had. De staat Kansas lag
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aan de toenmalige grens der Ver-
enigde Staten. Ten Westen van
Kansas lag een uitgestrekte woes-
tenij, die in het Amerikaanse
Congres werd besproken als een
volkomen waardeloze landstreek.

De trek, onder leiding van
Brigham Young was nauwelijks

voldoende uitgerust voor zo'n

lange tocht en tegen de tijd dat

zij eindelijk de streek, dit zo ver-

maard is door het gezegde ,,This

is The Place" — dit is de plaats

— bereikten, hadden zij bijna

geen degelijke beesten meer
overgehouden om hen te assiste-

ren bij het ontginnen van de
grond, daar de meeste van hun
beste paarden en ossen en koeien

door gebrek aan voer en ontbe-
ringen verloren waren gegaan.
Gereedschappen zoals ploegen en
dergelijke benodigdheden om het

land te ontginnen, waren schaars,

doordat gedurende hun tocht

naar de Zout Meer Vallei, velen
van hun wagens niet konden vol-

gen omdat de wielen zo indroog-
den, dat zij uit elkaar vielen; en
zodoende moesten vele van hun
landelijke werktuigen, om hun
lasten te verlichten, op de prairie

worden achtergelaten. Bijna ieder

gezin had geliefden verloren.

Moeders, vaders en vele kinderen
waren langs de weg begraven.
Vele malen viel de verantwoor-
delijkheid op moeders om de wa-
gens te besturen of het geweer te

hanteren wanneer het erop aan-
kwam zich te verdedigen. Kleren
werden tot op de draad versleten.

Zakken goed diende tot schoeisel

en werd om de voeten en benen
gewikkeld om zich te beschutten
tegen koude en schrammen van
't kreupelhout.

Diezelfde groep mensen heeft

door hun eenheid en groot uit-

houdingsvermogen en doorzet-

tingsvermogen een Welvaart op-

gebouwd, die weleens de afgunst

van al de omliggende staten in

Amerika, ja zelfs de gehele we-
reld opwekt. Niettegenstaande

velen op Brigham Young en zijn

volgelingen invloed probeerden

uit te oefenen om door te trekken

naar California, waar de grond

vruchtbaar is, waar er een over-

vloedigheid van water en het kli-

maat semi-tropisch is, waren zij

besloten om zich in ,,The Salt

Lake Valley" te vestigen.

Heden is een van de grootste

staalfabrieken in de Verenigde

Staten daar gevestigd, die erts

verwerkt dat op korte afstand

uit de bergen gegraven wordt;

ook de kolen, die nodig zijn ko-

men uit de bergen in de nabijheid.

De grootste kopermijn ter wereld

die twintig mijlen ten Westen
van Salt Lake City ligt, heeft een

onuitputtelijke voorraad koper-

erts, die reeds meer dan veertig

jaar de wereld van koper heeft

voorzien. Utah bezet de tweede

plaats in de Verenigde Staten

wat het delven van goud betreft

en staat ook op een voorname

plaats in het leveren van lood,

zink en zilver, Het verwerken

van zout heeft ook een grote

plaats in de industrie ingenomen,

maar de grootste bijdrage tot het

Algemeen Welzijn is de ontwik-

keling in de Landbouw en het

fokken van vee.

Grote steden zijn daar nu ge-

voor onderwijs. Deze welvaart

werd hier gebracht door deze

werd hier gebracht door deze

handvol leden, die zich Heiligen

der Laatste Dagen noemden en

eertijds verdreven en bestolen

werden van alles wat hun lief en

dierbaar was, door kwaadaardig
gespuis. Deze resultaten bereik-

ten zij door hun eendracht. Zij
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pasten een eenvoudige formule
toe n.1. , .Eendracht maakt
macht."

Zij volgden strikt het Evangelie
van Christus zoals het gegeven is

in deze laatste dagen. Dit Evan-
gelie is de laatste 60 jaren in de
Nederlanden gepredikt en wordt
steeds op uitgebreide schaal

verkondigd. Het Evangelie leert

het volk hoe God gediend wenst
te worden en hoe of men Zijn

geboden moet onderhouden. Eens
toen Joseph Smith gevraagd
werd, waarom de mormonen zo

succesvol waren in hun onderne-

mingen, gaf hij hun ten antwoord
„Onderricht het volk in juiste be-

ginselen, dan zullen zij zichzelf

regeren."

Dit Evangelie zal aan alle volken
gepredikt worden en allen, die

daaraan gehoor geven zullen ze-

geningen ontvangen naar mate
zij gehoorzaam zijn, maar wij

moeten niet uit het oog verliezen

dat men alleen door opofferingen

en doorzettingsvermogen ons

doel kunnen bereiken. „Een lui-

aard heeft geen plaats in het

Koninkrijk van God."
Redactie.

Vertaald : Uittreksel uit een brief gericht aan het Eerste Presidentschap in Salt

Lake City, geschreven door een der vrienden van onze Kerk hier

in Nederland.

J*Fa/i c/e /êde// va// a*e J%er£ va/t j/ezas Ufr/s/as

va// a*e Jmf/fye/i c/er ~/7aa/s/e J0ac?e//.

Mijne Vrienden,

Hoewel ik geen Mormoon ben,

kan ik niet nalaten U deze woor-
den te schrijven en daarbij van
mijn achting en bewondering
voor Uw Kerk blijk te geven.

Als God ons vraagt om met el-

kander de Liefde en Vriendschap
te delen die wij voor anderen
hebben, dan is er maar een op-

lossing, namelijk om aan Zijn

stem gehoor te geven, de schrijf-

machine ter hand te nemen en
meteen aan de slag te gaan.
Verleden maand, nadat ik een
zogenaamde districtsvergadering

had bijgewoond waar Uw Presi-

dent van de Nederlandse zen-

ding, de Heer John P. Lillywhite

een toespraak hield, beloofde ik

hem een brief te schrijven. Dit

deed ik dan ook de volgende dag,

en schreef hem over mijn bewon-

dering en vriendschap.

Hoewel wij wel twaalf tot twin-

tig verschillende secten en kerken
hebben in de plaats waar ik woon
(ongeveer 45.000 inwoners) is er

nooit iemand geweest die een be-

roep op ons heeft gedaan terwille

van de godsdienst en daarmede
bedoel ik mijn mede-langenoten.
De enige uitzondering tot nu toe

zijn Uw zendelingen geweest.

Ik houd van deze jongens. Ik ap-

precieer ten zeerste hun pogingen
om meer vriendschap, meer lief-

de, meer begrip en vooral meer
geloof en aanbidding onder de

mensheid te verspreiden.

Ik heb vele kerken bezocht en

vele kerkdiensten bijgewoond,

maar ik kan wel zeggen dat er

geen Kerk in de hele wereld is

welke aan anderen meer laat

zien, dat als men een dienstknecht
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des Heren wil zijn, men zich op-

offeringen moet getroosten. En
leveren zij hiervan ook bewijs?

Daar kunt U van verzekerd zijn.

Zij reizen naar andere en vreem-
de landen en betalen hun eigen

onkosten. Er is geen sprake van
bedelarij, zij hangen niet aan de
schouders van anderen, niets van
dit alles, Wat zo vaak aan andere
kerken meer het aanzien geeft

van zakenondernemingen dan
van instellingen waar de Almach-
tige God gediend wordt.

Deze feiten, mijn vrienden, maken
indruk op hen die hersens genoeg
hebben om de dingen die zij zien

te vergelijken. Uw Kerk is in het

practische leven werkelijk voor-
beeldig. Ik neem duizend maal
mijn pet af voor de Mormonen.
In het licht van dit alles is het

erg gemakkelijk te geloven dat

Uw Profeet, Joseph Smith, vizi-

oenen had die de wereld veel,

heel veel geluk hebben gebracht.

Ik spreek voor mijzelf als ik zeg
dat ik graag wil bekennen dat ik

elk bezoek van een Uwer jonge
mannen als een eer en een voor-
recht beschouw. Nog maar kort

geleden ontving ik van hen een
exemplaar van het Boek van
Mormon, waar ik zeer dankbaar
voor ben.

Ik ben van plan Amerika te be-

zoeken, en zodra de gelegenheid

zich voor doet zal mijn eerste be-

zoek Salt Lake City gelden, en

als U het mij toestaat dan zou ik

gaarne Uw leden toespreken en

hen vertellen over mijn bewonde-
ring voor hen, en ook dat er geen
kerk ter wereld is. tenminste niet

volgens mijn weten, welke met
Uw Kerk kan mogen worden ver-

geleken. De Mormonen besteden

meer tijd en geld aan hun Gods-
dienst en hun heilige Zending
dan enige andere kerk. Moge de
Here u en uwe onderneming te

allen tijde zegenen."

">

Leid mi] t eeuwig leven binnen
HYMNS No. 110

Leid mij 't eeuwig leven binnen,

Vader, met Uw waarheidswoord;
Ruste op mij Uw heilsbelofte;

Sterk me in dit beproevingsoord,

Vader! 'k geef U heel mijn harte,

Wijd U al mijn dienstbetoon.

Leid mij, daar ik zoek in zwakheid,
Shenk me Uw licht, zo klaar en schoon.

Hoor me in ootmoed tot U bidden;

O verleen mij kracht naar kruis;

Geef geloof: de groter kennis

Op de weg naar 't Vaderhuis.

Naar het Engels van john A. Widlsoe. Frank ƒ. Kooymann.

^.
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Herbert D. Williams
Spanisch Fork, Utah

Reed L. Reeve
Salt Lake City, Utah

Richard E. Shaw
Salt Lake City, Utah

Thomas J. Cook
Rexburg, Idaho

Robert Le Johnson
Garfield, Utah

Voyd Zundell
Pocatcüo, Idaho

Jay D. Wardle
Ogden, Utah

Mark W. Staples

Kanosh, Utah
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Bountiful, Utah

Robert L. Kendall

Wciscc, Idaho
Willem A. Dinkelman
Salt Lake City, Utah

H. John Ploeger

Salt Lake City, Utah
Theo K. Hollie

Los Angeles, Califovnië
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Bijlage van „De Sier" voor onze

zonnige jeugd.

Redactie adres:

Nieuwe Binnenweg 184 b Rotterdam
Telefoon 34966

Jan en het juweel
DOOR ROSÉ HART (Slot;

Jan haalde het juweel te voorschijn. Netzo als de vorige dag vonkte

en straalde het in het zonlicht. Toch was hij nu niet zo gelukkig als

gisteren. Waarom niet?

De vreemdeling kwam nader. Hij liep heel langzaam. Met zorg door-

zocht hij het gras aan beide zijden van het pad.

Jan wist, waarom hij zich niet gelukkig kon gevoelen.

„Het is niet van mij." — Hij sprak de woorden hardop.

Eensklaps rende hij hard weg. Pas vlak voor de vreemdeling hield

hij stil. Op de palm van z'n hand stak hij het juweel aan de vreem-
deling toe.

„Ik vond het gisteren bij het meer", zei hij slechts.

Eén ogenblik keek de man naar het juweel. Toen keek hij lang en
ernstig in Jan's ogen.

„Je zou het hebben kunnen behouden, zonder dat ooit iemand het

gemerkt zou hebben", merkte hij op.

„Oh ja", fluisterde Jan, „ik zelf zou het geweten hebben. En ik —
ik zou het nooit hebben kunnen vergeten."



Wetenswaardigheden.
DE DIAGNOSE!
Van Samuel Morse, de uitvinder van de naar hem genoemde
telegraaf wordt verteld, dal hij oorspronkelijk schilder was.

Op een zekere dag vroeg hij aan een vriend van hem zijn

mening eens uit ie spreken ovep één van z'n schilderijen,

voorstellende een man in doodsstrijd. De vriend, die dokter

van beroep was bekeek hei schilderij aan alle kanten. ,,Wel,

wat denk je er van?" , vroeg Morse na een poosje.

,,Jk zou zeggen malaria" , was hei laconieke anlwoordl

De man legde zijn hand op Jan's hoofd.

,Je bent een verstandige jongen", zei hij. „Soms zoeken de mensen
naar het geluk en kunnen zij het niet vinden, omdat zij het geluk
begeren, dat rechtens aan anderen toekomt." Toen nam hij het juweel
van Jan over.

,,Ik zal het teruggeven aan degene, die het verloren heeft. Hij heeft

dan tegelijkertijd het juweel gevonden, waarnaar hij zo lang heeft

gezocht."

Jan begreep hem niet.

„Hij verloor het toch gisteren? Hoe kon hij er dan zo lang naar
zoeken?"
Vriendelijk antwoordde de man: „Hij zocht gisteren een ander juweel.

Een juweel, dat veel méér waarde heeft dan dit. Hij zocht naar een

betrouwbare jongen. Hij heeft een prachtige boot, op een meer, dat

wel driemaal zo groot is als dit. Hij zoekt een eerlijke jongen, om
die boot voor hem te besturen. Die jongen zal in zijn huis wonen.
Dé man zal hem onderricht laten geven en eens, wanneer hij groot

geworden is, zal deze jongen hem opvolgen in zijn zaken. Wil jij

die jongen zijn?"

Jan keek hem met open mond aan. Zijn hart was zo vol, dat hij eerst

niets kon zeggen. Ook hij had een juweel ontdekt, dat veel meer
waarde had, dan het door hem gevondene. Dit juweel — het kost-

bare juweel van oprecht geluk — zou hij altijd mogen behouden,

want niemand zou het ooit van hem af kunnen nemen, noch zou hij

het ooit verliezen, als hij het maar zorgvuldig bewaakte!

'Besla niet alleen - maar leeil

Kijk niet alleen - maar neem hel in U opl

Hoor niei alleen maar begrijp h sll

9raal niet alleen - maai zeg ook WQ til
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Beste Jongens en Meisjes.

Ditmaal is ons het aantal inzendingen duchtig tegengevallen, hoor!

Hebben jullie het in de vacantie zo druk gehad, dat je geen tijd hebt

kunnen vinden om de oplossing in te zenden, of was misschien deze

puzzle... iets te moeilijk?! De enige prijs, voor deze puzzle uitgereikt,

gaat dus naar Jansje van Wisse in Arnhem. Jansje heeft op haar

eigen verzoek een paar klompjes van Delfts Blauw ontvangen. Ga
je ons landje spoedig verlaten, Jansje? Goede reis dan, hoor!

Wij danken allen, die medewerking hebben verleend om deze kerst-

puzzle te doen slagen. Jammer genoeg konden wij voor het tweede
deel van deze puzzle niet de in het vooruitzicht gestelde prijs uitloven,

omdat geen enkele juiste oplossing de redactietafel heeft bereikt.

Hieronder laten wij nogmaals het verhaal van Jansje van Wisse,
getiteld „Het mooiste Kerstfeest" volgen, nu zonder de fouten! In

de vetgedrukte woorden zat een ,,gemenigheidje" verborgen. Ver-
gelijk het maar eens met het verhaal uit het vorige nummer! De
volgende maand zullen wij voor jullie weer een ander struikelblok

in elkaar zetten. (Als je zélf de oplossing niet kan vinden, vraag het

dan aan je vader, moeder of grote zus of broer!)

<^yt&/ /?te&idf& i_yt&tdféeed£.

Ingezonden door Jansje van Wisse, Arnhem.

Er lag overal sneeuw, nergens zag je een levend wezen, 't Was
Kerstmis, iedereen herdacht de dag, dat het Christus-kindje was
geboren. Binnen brandden de kerstboompjes en vrolijke kinderen
zaten er omheen te zingen. Daar kwamen opeens twee mensen uit de



sneeuw opdoemen. Waar zouden die naar toegaan? Het was een

vrouw met een klein jongetje van ongeveer acht jaar. Ze liepen

zwijgend voort. Opeens verbrak het kind de stilte. Met een klagelijk

stemmetje zei hij: , .Moesje, ik heb het zo koud!" Deze woorden
sneden de moeder door de ziel en ze zei: ,Ja jongen, ik weet het.

Kom, we gaan daar op de stoep zitten; dan zal ik je een mooi verhaal

vertellen."

Zij vertelde hem, hoe het Christus-kindje geboren werd in een stal

en in doeken werd gewonden. Ze vertelde, hoe de herders uit de

velden kwamen, om het te zien. Ze haalde een bijbel uit de zak van
haar versleten mantel en liet hem de plaat zien van Jezus in de kribbe.

Het kind keek vol bewondering naar de plaat. En zo zaten ze samen
daar op die koude stoep stil te kijken. Plotseling werd de stilte ver-

stoord. Een deur werd opengerukt en er kwam een man uit. Hoewel
hij er ruw uitzag, had hij toch tranen in de ogen. De man wilde eerst

de mensen van de stoep afjagen, alsof het honden waren. Maar juist

toen hij boos wilde uitvallen, hoorde hij hoe de moeder met zachte

stem aan het kind met simpele woorden het Kerstverhaal vertelde.

Daardoor werd hij tot in zijn ziel getroffen en hij herinnerde zich

hoe eens, lang geleden zijn moeder hèm ook het kerstverhaal ver-

telde. Inplaats van hen weg te jagen, nodigde hij hen vriendelijk uit

bij hem binnen te komen, om tezamen onder de kerstboom nog eens

het gehele verhaal te doorleven. De man had tot nu toe geheel alleen

iedere keer kerstfeest moeten vieren. Hij gaf hun beiden goed voedsel

en heerlijke warme melk. Toen nu de moeder met de jongen weg-
ging hadden zij nog nooit zon mooi kerstfeest meegemaakt als die

avond.

Met Gods hulp was er in hun leven, èn in het leven van de eenzame
man, een heel nieuw hoofdstuk begonnen.

RECTIFICATIE.

In het kerstverhaal ,,De kerstervaring van Kabouter Vlug-
been" uit ons vorige nummer is een storende fout geslopen

(die helaas niet tot het puzzle-gedeelte behoorde). Willen
jullie haar even verbeteren?

De 7e regel van boven op bladzijde 21 (begint met ,,De

kabouters..." enz.) staat twee regels er voor ook al afgedrukt

en moet dus vervallen. In de plaats van deze regel moeten
jullie lezen:

,,De kabouterkoning wilde dit jaar eens iets bijzonders met..."

Onze verontschuldiging!
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Leslie S. Groesbeck

Holden, Utah

Ariel L. Williams
Chicago, Illinois

Kenneth G. McLellan
Salt Lake City, Utah

James D. Cheshire Jr.

Salt Lake City, Utah

Madison E. Morrell
Logan, Utah

Robert W. Timmerman Ralf L. Pollei

Salt Lake City, Utah Salt Lake City, Utah
Glen Andrew Israelsen Edward L. Kimball

Logan, Utah Salt Lake City, Utah
Horace J. Vause Bertha van Drimmelen
Ogden, Utah Ogden, Utah

Wilbur R. Langford Regnal W. Garff Jr. Harry H. Trice
Logan, Utah Salt Lake City, Utah Greenuille, South Caroline



,De Ster"

fktk ê

itèk k

Kenneth A. Bement
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Homer M. Jensen

Salt Lake City, Utah
Gail E. Dyreng
Ephraim, Utah

Drew A. Van Wagoner
Layton, Utah

Ernest G. van Corler

Salt Lake City, Utah
William D. Speakman

Fillmorc, Utah

Keith A. Lusk
Rexburg, Idaho

William H. Matthews
Liberty, Idaho

Kean L. Farrer

Salt Lake City, Utah
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Preston, Idaho
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Salt Lakc City, Utah
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Glendale, Californië
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Salt Lake City, Utah

James D. Condie
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De Onderlinge Ontwikkelingsvereniging

Alreeds zijn de genoeglijke feest-

dagen van het seizoen in onze
herinneringen opgeborgen. De
dagen van het verleden jaar zijn

zo vlug gepasseerd, de oude
kalenders zijn vervangen door
nieuwe, 1951.

Dit betekent dat het nieuwe jaar

zijn intrede heeft gedaan en wij

het nieuwe jaar beginnen met aan
u allen een hoogst voorspoedig
en gelukkig jaar toe te wensen.
Met genoegen kunnen wij terug

zien op de vele gevarieerde acti-

viteiten, waarvan we tezamen ge-

noten hebben. Er zijn gezellige

avonden geweest onder de
vrienden. Dan waren er de ani-

merende wedstrijden gedurende
de Pinkster-Conferentie waarna
het geestelijke feest van de Sab-
bat werd gevierd.

Gedurende de zomer hebben vele
van ons van Gods glorierijke

schepping genoten, als zij teza-

men een interessante week in het
O.O.V.-kamp doorbrachten.
Wij zijn nu reeds in het midden
van een nieuw seizoen, en hopen
dat het een nóg hechtere kame-
raadschap zal smeden als we
samenwerken. Het O.O.V.-werk
is inderdaad een werk van eens-

gezindheid en samenwerking.
Men kan het vergelijken met een
voetbalteam, dat uiteindelijk de
eerste plaats inneemt, een team,
waar het gehele Elftal samen-
werkt met één doel, n.1: hun team

het beste te maken van de gehele

bond. Wij als leden van het

O.O.V.-bestuur wensen van de
gelegenheid gebruik te maken u

allen te danken voor de mede-
werking die u ons in het afgelo-

pen jaar verleend hebt, en voor
uw hulp waardoor wij in staat

zijn geweest de ideeën van het

O.O.V.-Programma uit te voe-

ren.

Wij zenden u onze beste wensen
en groeten, hopende dat dit jaar

onze organisatie zal bloeien en

vele genoeglijke bijeenkomsten

zullen plaats hebben, waardoor
de kameraadschap bevorderd

wordt. Wij hopen en bidden een

voorspoedig Nieuwjaar voor u

allen en het voortzetten van 's

Heren werk in dit land, dat tot

nog toe vrij van oorlog is. Moge
Zijne zegeningen op ons rusten

en dit land van moeilijkheden

verschoond blijven, waardoor wij

Zijn werk kunnen voortzetten.

O.O.V. Hoofdbestuur:

Glenn A. Loyd,
President JM.O.O.V.

Wil. T. Simon, Ie raadgever.

Geertruida M. Otto-Buddingh,
Presidente J.V.O.O.V.

Johanna Roelfsema,
Ie raadgeefster.

Fijtje Koster, 2e raadgeefster.

Wilhelmina Maquelin,
Secretaresse.
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Aan alfa wuktts Ih 2M.\J., })J,6.ó\}. en Jeuqdw&ck.

Geliefde Broeders en Zusters,

Aan het begin van dit Nieuwe
Jaar wil ik U allen in de eerste

plaats een hartelijke Nieuwjaars-
groet brengen en de bede uit-

spreken dat de Heer Uw werk
moge zegenen en Uw organisa-

ties doen bloeien. Ik wil U ook
danken voor het vele en goede
werk wat door U in het afgelo-

pen jaar is gepresteerd en voor
de steun en medewerking welke
U allen aan de Zending hebt ge-

geven. Uw werk wordt ten zeer-

ste op prijs gesteld en Uw opof-

feringen en moeiten hebben dan
ook rijke vruchten afgeworpen.
In het jaar wat voor ons ligt

zullen wij opnieuw gelegenheid

hebben om al onze krachten in

te spannen in de werkzaamheden
die ons zijn aangewezen. Onze
taak in de toekomst zal misschien

niet altijd een eenvoudige en mis-

schien niet in ieder opzicht een
prettige zijn. De tijden zijn zwaar,
niet alleen in maatschappelijk,

maar ook in geestelijk opzicht.

Voor onze organisaties legt het

Nieuwe Jaar een grote verant-

woordelijkheid weg. In deze tijd

van geestelijke en maatschappe-
lijke ontreddering hebben de wer-
kers in de organisaties onzer
Kerk de grote taak om met elkaar

samen te werken in harmonie en
eensgezindheid en om een licht

en een voorbeeld naar buiten te

zijn, zodat anderen, die het goede
werk zien en de geest ervan voe-
len, daartoe zullen worden aan-
getrokken en opgebouwd zullen

worden door hetgeen zij zien en
horen. Onze werkzaamheden en
onze programma's zullen dus van
een dusdanig gehalte moeten zijn

dat zij ons allen kunnen opbou-
wen en tot lering strekken. Het

voorbeeld van U, als werkers en

leiders in deze organisaties, zowel
in woord als daad, zal van het

allergrootste belang zijn. Het zal

van U afhangen, of Uw organi-

satie zal bloeien. Het Hoofd-
bestuur van hun kant, en ik, als

Presidente van de Zending, zul-

len alles in het werk stellen om
U te ondersteunen en alle hulp

te geven die wij kunnen. Wij
zullen trachten het lesmateriaal

voor te bereiden en U met raad

en daad te dienen zoveel in ons

vermogen staat.

Wij vermanen U ook om getrouw
te zijn aan de geboden des Heren
en Uw plichten nauwgezet waar
te nemen en Uw bijeenkomsten

regelmatig te bezoeken en al Uw
beste krachten in te spannen. In

de tijden die voor ons liggen zal

van een getrouwe kwijting van
onze plichten en van onze gewil-

ligheid om de inzettingen van
God te houden, alles afhangen.

Want in het Laatste der Dagen
zullen slechts zij die getrouw zijn

staande blijven. Voor hen zal

geen vrees bestaan, wat er ook
komen moge en zij zullen in hun
werk gezegend worden boven
hun krachten. En wij willen U
allen in die mate gezegend zien,

want wij hebben U allen oprecht

lief en wensen niets liever dan
dat U in Uw persoonlijke leven

en in het werk van de organisa-

ties succes en vreugde moogt
ondervinden.

Moge de Heer U zegenen en hel-

pen om datgene te doen wat van
U zal worden gevraagd en U
leiden en steunen in Uw pogin-

gen om Hem te dienen, is mijn

bede, in Christus naam,

Lillian D. Lillywhite,

Presidente Z.H. V., ƒ. V.O.O. V. en Jeugdwerk
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Uitslag Fotowedstrijd,

Ie prijs gaat naar Br. A. Kuin, Amsterdam.

2e prijs gaat naar Liesbeth de Waal, Huis ter Heide.

3e prijs gaat naar Br. J. M. Koense, Utrecht.
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„KOMT ALLEN TEZAMEN'

Kerstrede van H. M. de Koningin_j

Gegeven door H. M. op Maandagmiddag 2 5 December 1950

„Komt allen tezamen".

Samenkomen is ons gelukkig mogelijk,

hoe verschillend wij ook denken. Over
't algemeen evenwel voelen we het Kerst-

feest als het licht in de nacht, de hoop
in de nood, en we voelen de behoefte,

dit op de een of andere wijze te beleven,

en eens in 't jaar dit, als een troost, ons

te laten doorgloeien.

Dit willen we gaarne samen doen. Daar-
tegenover steekt dan af onze mensen-
machteloosheid, allen tezamen datgene

van onze wereld te maken, wat we, elk

van ons, zo duidelijk voor ons zien,

zoals het mogelijk zou moeten zijn: zon-

der oorlog, zonder gebrek, misschien zelfs

zonder ziekte en, als iedereen er zich ten

volle voor gaf, zelfs zonder haat en nijd.

Daarbij mogen mensen onderling enigs-

zins verschillen van idealen, maar hoofd-

zaak is, dat vast staat, dat we vrede op
aarde willen, en die aarde veilig en
vruchtbaar, waar het leven goed is om-
dat wij goed voor elkander zouden zijn.

Dit is onbereikbaar, zolang enkelingen,

ja ook groepen, ja zelfs zeer grote groe-

pen zich buiten de gemeenschap houden,
of er zich tegen keren.

Laten we het bekennen, dat ons aller-

liefste wens zou zijn dat dat veranderde.
Maar intussen kunnen we de hand aan
de ploeg slaan, en beginnen de naoorlog-
se gemeenschap wel degelijk op te bou-
wen, voor zover dat binnen ons bereik
ligt.

Gelukkig is dat begin gemaakt, maar wij

moeten er met volle kracht aan door-
werken, wetende, dat als men aan iets

goeds werkt, er ook altijd iets goeds uit

voortkomt, zij het resultaat ook soms
anders dan was verwacht.
Deze gemeenschapsopbouw zal op inter-

nationaal plan moeten geschieden even
goed als tussen de verschillende groepen
van onze eigen samenleving onderling.

Het zich stellen buiten de gemeenschap,
het niet meedoen, is de eerste stap naar
het strijden er tegen. Afzijdigheid in een
strijd op leven en dood is onbestaanbaar,
het is een laffe uitvlucht van de ziende
blinde, die daardoor onvermijdelijk in het

verkeerde kamp eindigt.

En we kennen allen de gulden waarheid
van het feit, dat men het als deel van
een samenleving beter heeft, dat men
ook beter tot zijn recht komt, dan alleen,

eenzaam en mokkend in z'n hoge souve-
reiniteit. Ik spreek niet over gedwongen
samengaan maar over samenwerking. Dit

woord houdt aller vrijwilligheid en hoog-
ste verantwoordelijkheid in.

Dit alles geldt over de hele linie. Voor
de enkele mens, het geldt tussen naties,

en ook voor alle andere soorten van
groepingen van mensen, dat samenwer-
king nog nooit iemand heeft pijn gedaan,

integendeel geholpen en vaak meer ge-

holpen dan verwacht werd. U hebt allen

Uw herinneringen uit de oorlogstijd: daar

wil ik naar verwijzen.

Willen we uitredding uit de toestand,

waarin onze wereld thans verkeert, dan
is samenwerking de enige uitweg — ge-

lukkig. Wel werden we door alle om-
standigheden tot meer eenheid gedwon-
gen, maar het staat ons allen vrij, dit op
waardige wijze te aanvaarden, bewust
en vrijwillig.

Ons wordt nu een kans geboden iets van
de wereld te maken. Nooit waren we
technisch beter toegerust, noch geestelijk

rijper, noch zo aan 't losscheuren van
verkeerde tradities.

Doen wij het niet, dan verdienen wij

zeker niet, het aardrijk te erven. Het is

merkwaardig, dat dit internationaal saam-
horigheidsgevoel, onbewust, instinctief,

veel sterker leeft dan men oppervlakkig

gezien aanneemt. Ik ben zelf in de ge-

legenheid geweest, dit waar te nemen.

Wij hoeven ons dat alleen maar allen

bewust te worden, en wij zijn een heel

eind verder. Onze wereld een heel stuk

bewoonbaarder te maken is eigenlijk

maar zo'n kleine prestatie, vergeleken bij

wat een mens verder in zijn leven pres

teren moet.

Op een feest als Kerstmis, mogen wi]

daar met elkaar wel over spreken, want
we weten allen heel goed, dat onze le-

vens niet beëindigd worden, dan nadat
we uiteindelijk het uiterste geofferd heb-
ben van wat we bezaten — zij 't, dat
dit verspreid ligt over een heel leven,
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zij 't dat het samengevoegd is in enkele

seconden.

Blijkbaar verbetert onze aarde niet zon-

der onze medewerking en dan natuurlijk

ons aller medewerking.

De gebeurtenissen in de wereld, die de
tijdperken als het ware ontzetten, kun-
nen maar niet tot voldongen feit bezin-

ken, omdat de wereld in zichzelf daar-
voor niet te vinden is.

De maskeraden, die de tijden verbinden
als wereldse heerschappijen, worden toch

daarheen geleid, waar de dreigende vol-

komen vernietiging zich overgeeft aan de

lotsbeschikking van de wereld door God.
Daarom zullen zij, die, door inzet van
hun eigen leven, trachten te komen tot

begrip van deze lotsbestemming, dienst-

knechten zijn van God, zij zullen in het

Kerstfeest het eeuwige licht ontmoeten,

dat in de duisternis aanwezig is, en zij

zullen daaruit de kracht ontvangen om
de mensheid door de duisternis heen te

leiden naar zijn bestemming van kinderen

van God in de wereld.

Voor hen zal Christus niet een historisch

feit betekenen, maar het levende zoen-

offer voor nu en alle tijden.

En juist in deze tijd zal een weerstands-
vlak ontstaan van dit licht, waartegen
iedere duisternis opgolft, om in dit weer-
standsvlak te worden opgenomen, en zó
zullen de tijden worden bestendigd in dit

licht.

*) Met betrekking tot de Kerstrede van
H.M. de Koningin, waarin zij nadruk
legt op de noodzakelijkheid van samen-
werking voor het Nederlandse volk, kan
verwezen worden naar de 12e en 13e

artikelen des Geloofs:

,,Wij geloven onderdanig te moeten zijn

aan koningen, presidenten, heersers en

regeerders in het gehoorzamen, eren en

onderhouden der wet.

Wij geloven eerlijk te moeten zijn, op-

recht, kuis, welwillend, deugdzaam, en

alle mensen goed te moeten doen. Wij
mogen waarlijk zeggen, dat wij de ver-

maningen v van Paulus volgen: — Wij
geloven alle dingen, wij hopen alle din-

gen, wij hebben vele dingen doorstaan

en hopen in staat te zijn alle dingen te

doorstaan. Indien er iets deugdelijk, liefe-

lijk of goed of prijzenswaardig is, zo

streven wij daarnaar.

BOEKEN

NIEUWS

Het is ons een genoegen om U
het verschijnen aan te kondigen
van een herdruk van het boekje

getiteld: ,,Smile Posts of Satis-

faction", geschreven door John
P. Lillywhite, President van onze
Zending. Dit boek werd oor-

spronkelijk uitgegeven omstreeks
20 jaar geleden, doch die eerste

oplaag was al spoedig uitver-

kocht. Op herhaald verzoek van
verschillende kanten is het nu
opnieuw, geheel gereviseerd en
bovendien voorzien van verschil-

lende nieuwe hoofdstukken voor

de tweede maal in druk versche-

nen.

Wij kunnen dit boek ten zeerste

aanbevelen onder allen die de
Engelse taal kunnen lezen. Het is

geschreven in gemakkelijke en
vlot leesbare stijl en de levendige

beelden en voorbeelden uit het

practische leven zullen een ieder

in het hart treffen en boeien.

President John P. Lillywhite heeft

de fijne geest van een denker,

wijsgeer en leraar en het boek is

een weergave van zijn zuivere

kennis en begrip van eeuwige en
goddelijke beginselen, en de prac-

tische toepassing ervan in het

leven van iedere dag. De schrij-

ver openbaart in dit boek een

grote mensenkennis en bovendien
zijn liefde en begrip voor jonge

mensen in het bijzonder, en zijn

medeleven in hun wel en wee.

Het voorwoord tot dit boek werd
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geschreven door Apostel John A.
Widtsoe van de Raad der

Twaalven, en hij zegt onder
meer:

„Het boek „Smile Posts of Satis-

faction" is voortgekomen uit de

geest en ondervinding van het

zendings-veld. Het bestaat uit

een serie boodschappen, voorna-
melijk gericht tot de zendelingen,

maar van zo alomvattende waar-
heid, dat het van toepassing is op
elk mensenleven. Het is vol ver-

heven gevoelens en wijze raad-

gevingen en een gids op 's mensen
levenspad. Het is vervat in een-

voudige en vaak welsprekende
taal en verrijkt door een weelde
aan uitspraken van wijsgeren uit

alle eeuwen. Het is leerzaam en

stimulerend. Het is goede lectuur.

„Mijlpalen — afstand wijzers —
wij weten wel dat elk leven ze

heeft, maar ,,Smile Posts", mijl-

palen waar wij met een glimlach

naar kunnen opzien — plaatsen

van blijdschap — deze zijn jam-
mergenoeg niet zo algemeen. De
33 „smile posts", of hoofdstuk-
ken, vormen ieder op zichzelf een
gesloten geheel. Dit geeft aan het

boek een gemakkelijke leesbaar-

heid.

„De schrijver van dit waardevol-
le boekje is John P. Lillywhite,

veteraan en succesvol zendeling

en zendings president, nu presi-

derend over de Zending in Ne-
derland. In volledige overeen-
stemming met de geest van het

zendingswerk wordt het boek,

dat zeer mooi is gedrukt en uit-

gevoerd, tegen productie-prijs

verkocht. Het is een goed boek
om door Heiligen der Laatste

Dagen en ieder ander te worden
gelezen."

Voor onze Nederlandse lezers

willen wij opmerken, dat het boek
verkrijgbaar is op het hoofdkan-
toor der Zending, Laan van
Poot 292, Den Haag.

pj^KpMST en VEöjg^

VERTROKKEN.
Op 30 October j.1. vertrok uit de gemeente Amsterdam: Hans Niesen en uit de
gemeente Antwerpen vertrok: Simone Paula Emilea Smits, Clotilda Smits-Jansen.

Op 5 November vertrok uit de gemeente Delft: Nicolaas Bartholomeus van der

Tooien. Uit de gemeente Rotterdam N. vertrok: Clazina van Beekum-v. d. Spek,

Paul William Douglas, Angeline Jeannette Robertine Huvers.

Uit de gemeente Leiden vertrok: Maria Sierag-Bertram, Maria Sierag.

Op 10 en 11 November vertrokken uit Rotterdam Z.: Adrianus Visser, Hendrika
Josina Visser-van Schijndel. Anne Hermina Dubbelman, Evert W. J. Dubbelman,
Huibert Machiel Dubbelman, Hendrikus Marcel Johannes van Soolen, Johanna
Hendrika van Soolen-de Ligt, Harry van Soolen, Eduard van Soolen, Rudolf van
Soolen, Robert van Soolen.

Op 29 November vertrok uit de gemeente Haarlem: Frans Christiaan Allebes, Mar-
garetha Jannette Allebes-Watzema, Edward Allebes.

Uit de gemeente Schiedam vertrok: Nicolaas Johannes de Ronde, Cornelia de Ronde-
Grasman, Cornelis Jacobus de Ronde, Johanna de Ronde.

Uit de gemeente Groningen vertrok: Jannetje Maria E. Schat, A. J. Klazina Schat-
Lingeman, Jan Wijkstra, Elsbeth Erna Irene Wijkstra-Wernau, Andreas Wijkstra,
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Klasiena Wijkstra-Orsel, Hendrik Lieuwe Wijkstra, Wessel Andries' Wijkstra,
Hendrikje Wijkstra. Haring Bos. Jantiena Bos-Scholten, Wietse Bos-Koehoorn,
Albertus Kuiper.

Op 1 1 December vertrok uit de gemeente Gouda: Neeltje Elizabeth Bothof, Arie
Bothof, Willem Sybrands Donker.

Uit de gemeente Delft vertrok: Martinus van der Tooien, Jacoba van der Tooien,
Helena Margaretha van der Tooien, Louisa Karina van der Tooien, Maartje Geer-
truida van der Tooien, Maria Jacoba van der Tooien, Petronella van der Toolen-
Herbert.

Op 30 December vertrok uit de Gemeente Apeldoorn: Albert Berend Schut.

Uit de gemeente Den Haag vertrok: Kitty Koolhoven, Sylvester Koolhoven, Winfres
Koolhoven, Dirkje Cornelia Koolhoven-van Deijl, Johannes Josephus Koolhoven.

Uit de gemeente Almelo vertrok Lambertus Vredeveld.

qeBeuRtenissen in öe zenöinq
DOOPDIENSTEN.
Op 26 October j.1. werd uit de gemeente Rotterdam N. te Rotterdam Z. gedoopt:

Hendrikje Willemse-Romijn en Annie Spek.

Op 6 December j.1. werd uit de gemeente Apeldoorn Zr. Elizabeth van Mossel-Vos
op 91-jarige leeftijd gedoopt.

Op 19 November werd uit de gemeente Rotterdam N. te Hilversum gedoopt: Gerard
Olie, Gulborg Edith Adelheid Ölié-Eriksen.

Op 29 November wTerd te Amsterdam Z. gedoopt: Hendrika Jacoba Schotting-

Schreuder, en Henni Kathe Webbers-Menge.

Op 17 December werd te Rotterdam Z. gedoopt: Gijsberta Smits-de Roo.

Op 1 1 December werd te Mechelen gedoopt: Maria Theresia van Goolen-Rijckman,

Frans van Gooien, Madelaine Adela van Giersbergen-de Groef.

INGEZEGEND.
Op 5 November te Rotterdam Z. werden ingezegend: Maria Antonia van der Zwaan,
dochter van Adriaan van der Zwaan en Wilhelmina Monster. Joannes Coenradus
van Domburg, zoon van Joannes Coenradus van Domburg en Cornelia Johanna Kok.

Op 5 November werd te Rotterdam N. Ruby Margarete Dorthy Rook. dochter van
Albertus Rook en Angelina Barten, ingezegend.

Op 26 November werd te Apeldoorn Johannes Gerret ten Hove, zoon van Jacob

ten Hove en Geertruida van Uffelen, ingezegend.

Op 3 December j.1. werd te Zutphen Wilhelmina Beumkes, dochter van Jan Willem
Beumkes en Geertruida Bernarda Alberta Wissink, ingezegend.

GEORDEND.
Op 3 December werd te Amsterdam Z. Jan Marcus Flach tot leraar geordend.

Op 10 December werd te Delft Martinus van der Tooien tot Ouderling geordend.

Op 24 December werd te Gouda Hermanus Johannes Wijnhof tot Diaken geordend.

OVERLEDEN.
Op 14 October j.1. overleed te Groningen Jantje Zwaantine Bachet-Hazenborg op
de leeftijd van twee en zeventig jaar.

Op 8 December j.1. overleed te 's-Gravenhage Louise Catherina Michon-Pasche op
de leeftijd van twee en zeventig jaar.

GEBEURTENISSEN.
Op 5 October j.1. herdachten br. en zr. Johan van der Vegte de dag, waarop zij

voor vijftig jaar in het huwelijk traden. Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren

van geluk en voorspoed.
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