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Nieuw Zeeland

Nieuw Zeeland

INHOUD:

is

de omgeving van Tuhikaramea. Hij is gelegen 3 mijl ten
zuiden van Hamilton en ongeveer 25 mijl ten zuiden van het
Hoofdkwartier van de Zending
aldaar in Auckland. De grond
werd ingewijd en op 21 december 1955 werden grondbrekingsdiensten gehouden met de Zendings President Ariel S. Ballif.
De hoeksteen werd op 22 december 1956 gelegd door Hugh B.
Brown, toen Assistent van de
Raad der Twaalf Apostelen.. De
tempel werd ingewijd op 20
april 1958 door President David
O. McKay. Hij is opgetrokken
van glanzend witte bouwstenen
en bevat 75 kamers en beslaat
een oppervlakte van 38.000
Het is de eerste tempel die gebouwd is ten zuiden van de
equator. Al het werk was vrijwillig. Edward O. Anderson was
de Architect.
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Nieuwjaarsgroet
aan de Heiligen in de Nederlandse Zending

nieuwe jaar 1961, zenden wij, Uw broederen van
U onze nieuwjaarsgroeten en wensen
een succesrijk en voorspoedig nieuw jaar aan een ieder van U, zowel

Bij

het begin

van

dit

Zendingspresidentschap,

het

in financieel als in geestelijk opzicht.

Wij willen uitdrukking geven aan onze waardering voor de goede steun,
die de leden van de Kerk hier in Nederland ons hebben gegeven tijdens
de vele veranderingen, die in het afgelopen jaar zijn aangebracht in de
zending. Het is inderdaad een voldoening de getrouwheid en toewijding
te zien, die

zo velen van U, goede leden,

in

de zaak der waarheid in

deze zending hebben getoond.

Het afgelopen jaar is een zeer gedenkwaardige jaar in de geschiedenis
van de Nederlandse zending geweest, met haar 700 nieuwe leden, verwelkomd in ons midden, van wie de meeste getrouw zijn aan de verbonden, door hen gesloten en trachten meer van het Evangelie en zijn
betekenis te leren. Dit is een grote zegen, die deze zending heeft ontvangen, door de inspanning, die de zendelingen zich hebben getroost,

door de hulp, die de leden hebben gegeven en door de inspiratie en
leiding van onze Hemelse Vader.

De

om

meeste districten en gemeenten zijn nu in handen van locale leden
deze te leiden en wij prijzen ons gelukkig te zeggen dat, met slechts

weinig uitzonderingen, deze broeders en zusters zich van hun verantwoordelijkheid op bewonderenswaardige wijze kwijten. Vele zegeningen
werden en worden deze zending daarom geschonken en speciaal ge-

durende

De

dit

komende

jaar.

van het juist geëindigde
hebben de autoriteiten van de Kerk getoond, dat deze zending
gereed is om een Ring van Zion te krijgen. Denk eens aan wat dat betekent: de eerste Ring van Zion op het Europese vasteland. Met de
vestiging van een Ring hier, zullen eventueel alle zegeningen worden
geschonken aan de leden, die het Evangelie kan geven, door hun geprestaties uit het verleden en speciaal die

jaar,

trouwheid.

Vele van deze zegeningen hebben wij reeds ontvangen, maar het

jaar,

„De

Ster"

dat nu begonnen

is,

zal meerdere zegeningen te zien geven, indien de

leden van de zending aan de oproepen gehoor willen geven, zoals zij
dat behoren te doen, wanneer deze hen bereiken. Deze zegeningen kunnen niet worden gegeven, wanneer de leden hun plicht niet doen, niet
wensen hun tijd en middelen aan te wenden en mogelijk niet geneigd
zijn persoonlijke gevoelens op de achtergrond te dringen om dit alles
tot stand te brengen. Het kan niet ineens worden gedaan. Wij moeten
geduldig en verdraagzaam zijn en alle jaloerse gedachten van ons
weren. "Wij moeten als een verenigde zending bezield zijn met liefde
voor het werk van onze Heiland, gewillig de beoordelingen van Zijn
bevoegde dienstknechten te aanvaarden en in overeenstemming daarmee
te handelen en alles te doen wat de vervulling van de profetie betreffende het werk in dit land en in geheel Europa tot stand kan

brengen.

Volgens de bestaande plannen, zal het nog een maand of twee duren
voor de autoriteiten van de Kerk hier zullen zijn om een Ring van Zion
te organiseren.

Wij hopen dat, zoals het plan is, onze Profeet en President David O.
McKay dan hier zal zijn voor een kort bezoek, indien zijn gezondheid
dit toelaat.

hier een

Hij

Ring

komen en krachtens zijn autoriteit
Dit zal voor alle leden hier een grote zegen
er zeker van, dat de opkomst overweldigend zal zijn.

is

zeer verlangend te

te vestigen.

zijn en wij zijn

Ongeveer terzelfder tijd zal met de komst van de comitéleden, die belast zijn met het werk van het ontwerpen en bouwen van nieuwe kerken
voor de Kerkleden in Nederland en Europa en met het toezicht daar
op, het bouwprogramma een aanvang nemen. De zegeningen die dit
bouwprogramma met zich brengt, zullen onbegrensd zijn, indien alle
leden zich achter diegenen willen scharen, die voor de uitvoering van
het werk zijn aangewezen. Het zal zeker zegeningen van broederschap
en van respect voor elkander brengen, waar wij voor eenzelfde zaak
kunnen werken. Door het opofferen van een deel van onze tijd en
onze middelen en het overwinnen van onze gevoelens, zal het verwonderlijk zijn wat een zegen door eenheid van liefde en respect voor
elkander daarvan het gevolg zal zijn.

Het

zal inderdaad het middel zijn

om

om

de leden dichter

bij

elkander

te

werken voor een gemeenschappelijk doel en het enthousiasme dat de leden zullen tonen, wanneer zij beseffen wat dit werkelijk
voor hen betekent, zal een grote factor voor het bereiken van dat doel
brengen,

te

zijn.

Dit is ons eeuwjaar. Honderd jaar geleden, in 1861, zetten de eerste
zendelingen in Nederland voet aan wal om het Evangelie te verkondigen en getuigenis af te leggen van de wederkomst van Jezus
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is er gebeurd in die tijd, maar niets
is
gebeurd dat zo groot is als de zegeningen zullen zijn, die in het jaar
1961 zullen komen. Wanneer het jaar ten einde loopt, kunnen wij als
leden hier op de verrichtingen van dit jaar zien en zeggen: „Dit is
onze Ring. Deze zijn onze kerken, want wij hielpen ze vorm geven, wij

Christus in deze dagen. Veel

hielpen ze bouwen".

Het kan ook een

waarin ons geloof wordt beproefd, indien
om de raad en de oproep
van hen, die boven ons geplaatst zijn, aan te nemen.
jaar zijn,

wij niet gewillig zijn de juiste geest te hebben

Wij zenden

U

onze groeten

geluk en vreugde, die

wensen

U

in dit

nieuwe jaar en goede wensen voor

komen door getrouwheid aan

Uw

het Evangelie en wij

allen een zeer gelukkig en voorspoedig nieuwjaar en vragen

of des Heilands beste zegeningen met een ieder van

Uw

U

mogen

zijn.

broederen,

Het Presidentschap van de Nederlandse Zending
J.

„Ziet

gij

wel, dat het geloof

het geloof volmaakt
,,En de Schrift

is

is

Henry Volker,

President

J. P. Jongkees, Eerste

raadgever

Hoyt W. Brewster

Tweede

jr.,

medegewrocht heeft met

zijne

raadgever.

werken, en

geweest uit de werken?

vervuld geworden, die daar zegt:

En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid
rekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest.
„Ziet

gij

dan nu, dat een mensch

uit de

ge-

werken gerechtvaardigd wordt,

en niet alleenlijk uit het geloof?

„Want

gelijk het

lichaam zonder geest dood

is,

alzoo

is

ook het geloof

zonder de werken dood".
Jacobus 2

:

22-24, 26.

„De

Ster"

X^en verheldering

Wegens de korte tijd, die beschikbaar was na het bezoek van President
Henry D. Moyle van het Eerste Presidentschap der Kerk, President
Alvin R. Dyer van de Europese Zending, broeder Wendell B. Mendenhall, voorzitter van het kerkelijk bouwcomité, de dertien zendingspresidenten en hun echtgenoten, was het helaas niet mogelijk om nog
in het december nummer van „de Ster" uitvoerig te berichten over de
boodschap die zij ons gebracht hebben. Daarom is het zendingsbestuur
van plan om in deze en de volgende twee uitgaven van „de Ster" verder
verslag uit te brengen over hetgeen in deze zo belangrijke conferenties
verkondigd werd.

De

toespraken van de verschillende autoriteiten, gegeven gedurende de
te den Haag, Amsterdam en Rotterdam, werden op de

vergaderingen

band vastgelegd, en zullen

in

„de Ster" gepubliceerd worden. In deze

uitgave zult u de toespraken aantreffen van President Moyle, President

Dyer, broeder Mendenhall, zoals die vertaald weergegeven werden gedurende de Amsterdamse conferentie van zondag 4 december.

Deze geïnspireerde woorden bevatten veel stof tot denken, en de ware
betekenis en het verheven doel van het gesprokene zal door ons allen
beter begrepen kunnen worden als wij het doorlezen.

Ten

bepaalde onderwerpen te verduidelijken, die door deze
werden behandeld, wensen wij uw aandacht op het volgende
vestigen, opdat er geen misverstand zal ontstaan met betrekking tot
einde

sprekers
te

hetgeen in de nabije toekomst in de Nederlandse zending zal geschieden.

Het was voor ons inderdaad verheugend en welkom nieuws, toen
President Moyle ons bekend maakte dat er weldra in onze zending
een Ring van Zion gevestigd zal worden. Later hebben wij nog ver-

nomen dat dit mogelijk al in het begin van maart zal plaatsvinden, in
de week volgende op het bezoek van President McKay en andere
autoriteiten der Kerk aan Engeland voor het inwijden van een kerkgebouw te Londen. Ons werd voorts medegedeeld dat indien de gezondheid van President McKay het toelaat, hij naar Nederland zal komen
en presideren over de vergaderingen, waarin deze ring gevormd zal
worden. Indien
leiders zijn

om

hij

persoonlijk niet

kan komen, zullen

deze organisatie in zijn

naam

te

er

andere kerk-

voltrekken.
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Omdat
nieuws

het
is,

vormen van een

ring

van Zion

in

Nederland

iets

geheel

zullen wij het volgende ter verduidelijking vermelden, opdat

niemand zich verkeerde voorstellingen zal maken. De eerste ring zal
bestaan uit slechts enkele grote steden, die met elkander deze ene ring
zullen vormen. Met andere woorden, het is alsof er in de zending een
nieuw, maar dan zeer groot district komt.

Aan

met twee raadgevers,
van 12 leden. Tevens vinden wij in een
ring adviserende lichamen voor de verschillende hulporganisaties.
Om een vlot verloop van deze nieuwe organisaties te verzekeren, zal het
nodig zijn om aan het hoofd van deze ring een president te stellen, die
ervaring heeft op het gebied van het ring-werk, zodat hij in staat is
onze lokale leden leiding en voorbeeld te geven in het besturen van een
dergelijke ring. Ongetwijfeld zal er enige tijd voor nodig zijn om deze
organisatie vlot te doen functioneren en om hen te trainen die gekozen
worden voor leidende posities, zodat zij hun plichten en de werkwijze
en de hun gegeven verantwoordelijkheden zullen kennen en verstaan.
Zodra het mogelijk is zal de volledige verantwoordelijkheid aan bekwame, plaatselijke leden worden overgedragen.
het

hoofd van deze ring

staat een president

bijgestaan door een hoge raad

Ofschoon de nieuwe ringpresident geleid wordt door het Eerste Presidentschap te Salt Lake City en de Europese Zendingspresident, evenals
dit het geval is met de Nederlandse Zendingspresident, zal er eveneens
een nauwe samenwerking bestaan tussen de ringpresident en de zendingspresident om deze overgang te vergemakkelijken, en vanzelfsprekend
ook in de toekomst omdat zendelingen steeds ook in het gebied van de
ring hun arbeidsveld zullen vinden.

Het

grootste gedeelte

zodra

in

van Nederland

ons land meer en

bekwame

zal niet in deze ring vallen,

maar

leden gevonden worden, zullen er

meerdere ringen volgen. De zendingspresident zal dus
zendingswerk in geheel Nederland blijven presideren,
maar door het vormen van deze ring zal hij ontheven worden van de
verantwoordelijkheid voor geestelijke leiding van de leden, die in het
gebied van de ring wonen. Daardoor zal hij meer tijd en energie kunnen
wijden aan het eigenlijke zendingswerk. De nieuwe ringpresident zal de
taak van leiding en toezicht over de gemeenten in de ring overnemen
van de zendingspresident. Natuurlijk zal het een vereiste zijn voor hen

ongetwijfeld

steeds over het

om

in

onderlinge harmonie samen te werken met allen, die leidende
twee organisaties bekleden.

posities in de

President Moyle kondigde tevens aan, dat naast deze organisatie van
een eerste ring in de Nederlandse Zending ook een bouwprogramma
voor Europa door de kerkleiders aangenomen was, dus ook voor

„De

Ster"

Nederland, en dat dit programma ten uitvoer gelegd zal worden door
de presidentschappen van ring en zending.

nummer van „de Ster" zijn bedragen
Kerk hiervoor zou gaan besteden. Deze bedragen
werden echter niet officieel door de Kerk bekend gemaakt als zijnde
beschikbare fondsen, doch meer bij wijze van voorbeeld ter verduidelijking gegeven. Wel werd door President Moyle bevestigd dat de Kerk
van de kosten voor
bereid is de nodige fondsen vrij te maken om 80
aankoop van grond en het bouwen van nieuwe kerken te dragen, indien
In dagbladen en in ons december

gepubliceerd, die de

%

%

de kerkleden in het zendingsveld en in de nieuwe ring de overige 20
vorm van arbeid, geleverd door werkzendelingen, die

verschaffen in de

hiervoor geroepen worden.
ieder jaar van dit bouwprogramma is door de kerk een begroting
opgemaakt, en hiermede zal doorgegaan worden, indien de plaatselijke
leden hun volle medewerking geven in dit bouwprogramma. Met de
vele nieuwe leden en de groei van de Kerk en de vestiging van Zion in
de vorm van ringen in Europa, zou dit bouwprogramma onbeperkt
kunnen doorgaan. De verwachting is, dat indien de plaatselijke leden
hun medewerking geven, en deze van blijvende aard is, de Kerk voor
dit doel in de komende vier of vijf jaren een bedrag van $ 50.000.000
beschikbaar zal maken.

Voor

Dit geld

ligt

natuurlijk niet te

wachten op het ogenblik, dat deze kerken

gebouwd worden, maar zal komen uit de tienden, die worden gegeven
door leden der Kerk in Amerika, Nederland, de andere landen van
Europa en waar ter wereld zij cok mogen wonen. En indien de leden
getrouw zijn in het betalen van hun tienden, en als onze plaatselijke
leden bereid zijn zich opofferingen te getroosten om te zamen met de
arbeid van de werkzendelingen de vereiste 20
bijeen te brengen, zal
dit geld voor het bouwprogramma beschikbaar gesteld worden.

%

Voor 1961 staan verschillende nieuwe kerkgebouwen in Europa op het
programma, en wij hebben gevraagd dat in Nederland een begin wordt
gemaakt met vier tot zes nieuwe kerken, indien wij de grond er voor
kunnen verkrijgen. Tot op heden hebben wij vele moeilijkheden ondervonden om stukken grond te vinden, die groot genoeg zijn om daarop
gebouwen te zetten van de grootte, die wij wensen. Het is een langdurige
geschiedenis om toezeggingen te verkrijgen van de steden, die het land
kunnen toewijzen. In de belangrijkste steden van Nederland hebben
wij verzoeken ingediend, maar tot op heden hebben wij alleen in

Amsterdam een

definitieve toezegging verkregen.

Daarom weten

wij

nog

niet

waar en wanneer de

eerste

kerken in

Januari 1961

Nederland gebouwd zullen worden. Wij hopen echter, dat na het
arriveren van de leden van het bouwcomité in Nederland om verder
toezicht op dit programma uit te oefenen, ook dit gedeelte van het
werk bespoedigd zal worden, als zij deze verantwoordelijkheid van het
presidentschap der Nederlandse zending zullen overnemen. Ook zij
zullen nauw samenwerken met het bestuur van de ring en van de
zending. Zij zullen eendrachtig onder het toezicht van het Eerste
Presidentschap en de Europese Zendingspresident samenwerken om de
ontwikkeling en uitbreiding van Gods werk in Nederland in de hand
te

werken.

Wij hopen dat

is tot opruiming van misverstanden
aangaande het bovenvermeld onderwerp.

dit een verheldering

die ontstaan zijn

Presidentschap der Nederlandse Zending
J.

Henry Volker

J.

P. Jongkees

Hoyt W. Brewster

De

eerste conferenties in 1961

22 januari

Den Haag

29 januari

Rotterdam

12 februari

Amsterdam

19 februari

Utrecht

12 maart

Antwerpen

19 maart

Groningen

26 maart

Arnhem

Tengevolge van omstandigheden, die zich

maanden kunnen voordoen, moesten
orde van de

mening
voor

jr.

houden

te

zal die,

conferenties

op bovenstaande

allen, die er

mede

te

wij

lijst

in de

komende twee

van de gewone volgafwijken.

Naar onze

aangegeven, het beste

maken hebben, uitkomen.

-K
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Toespraak van President Henry D. Moyle
gegeven

in

de speciale conferentie

op 4 december

1

960

te

Amsterdam

President Volker en ik waren
net vijftig jaar geleden
in

Amsterdam en

verblijd
ik

samen

ik gevoel mij

vanmorgen, wanneer

zeg dat het voor mij een

groot voorrecht

is

om

na

hier

deze vele jaren weer bijeen
zijn

Ik ben er zeker van, dat
zeer

te

met hem en Zuster Volker.
gezegend

presidentschap

bent

van

met

U
het

President

en Zuster Volker. Ik weet, dat
toen zij geroepen werden om
presidentschap van deze
zending op zich te nemen, zij
vonden dat zij misschien de belangrijkste
dingen van
het
leven bereikt hadden en klaar waren op hun lauweren te rusten en met
hun familie de overige dagen hier op aarde door te brengen. Weinig
beseften zij, dat er voor hen de grootste gelegenheid van hun leven lag,
voor President Volker, om terug te kunnen komen op een zending naar
het land waar zijn ouders vandaan kwamen, en zijn geliefde vrouw met
zich mee te brengen. Ik ben er zeker van, dat er geen jonge vrouw is
die ooit naar Nederland kwam op een soortgelijke zending die zich
het

met meer kracht en ijver inzette om een vreemde taal te leren dan
U weet wel, dat het moeilijk is om een vreemde taal te
leren wanneer men ouder wordt. Geloof maar dat Zuster Volker Uw
taal goed zal kunnen spreken voordat zij naar huis terug gaat. Ik geloof dat zij het nu al goed spreekt. En terwijl het voor haar wel wat
moeilijk zal zijn om alles op de juiste wijze uit te drukken, kan zij toch
wel de grondgedachte overbrengen. Gedurende haar gehele leven heeft
ooit

Zuster Volker.

wat zij deed voortreffelijk gedaan.
hun leven als man en als vrouw of als vader en moeder hebben

zij alles

In

een ideaal leven geleefd.

U

zij

op deze wereld geen man vinden die
zich meer als een heer gedraagt, vriendelijker is, en meer rekening houdt
met anderen, dan President Volker. Zo heiligen zij deze oproep met
grote toewijding en ijver, en hun leeftijd is geen last. Er is in onze Kerk
één ding dat wij niet behoeven te doen
of wij nu oud of jong zijn
zult

—

10

—

Januari 1961
is ons verontschuldigen voor onze leeftijd. De Kerk verwacht
van ons dat wij zo jong mogelijk beginnen en voortgaan zo lang ons
leven duurt. Een jonge man had enige tijd geleden een interview met
President McKay en hij vertelde de President dat hij meende een groot
beletsel te hebben en dat dit zijn leeftijd was. President McKay vertelde
deze jonge man toen dat wij ons nooit verontschuldigen voor onze
jeugdige leeftijd; wij gaan gewoon voort en doen het werk en laten zien
hoe goed het wel door de jeugd gedaan kan worden. En dit is van

en dat

toepassing op ons allen.

De vader

en moeder van Zuster Volker verkeerden in een soortge-

lijke positie,

ding

toen haar vader geroepen werd

te presideren.

Zo

is

om

over de Britse Zenvan de Kerk
bereiken en worden er nieuwe zegeningen

het dat er voor iedere generatie

nieuwe dingen zijn om te
aan iedere familie toegevoegd. Wij in onze familie weten wat het betekent om een vader en moeder op zending te hebben en zij waren
ouder dan broeder en zuster Volker.
Hun leeftijd was voor het Eerste Presidentschap heus geen beletsel om
hen meer dan vijf jaar in hun taak in de zending werkzaam te houden.
Uit dit alles kunnen wij een grote les leren; dat ongeacht onze leeftijd,
wij allen de taak kunnen volbrengen die de Here ons geeft. En wanneer
U denkt dat dit beginsel misschien wél geldt voor president en zuster
Volker en niet voor U
laat mij U dan zeggen, dat dit beginsel voor
elk lid van de Kerk van toepassing is, ongeacht de nederige omstandigheden waarin zij ook mogen verkeren. En het is het volvoeren van dit
beginsel dat de oorzaak is dat al de trouwe Heiligen der Laatste Dagen
hun tienden betalen. En totdat wij bereid zijn om dit gebod te onderhouden, zijn wij niet voorbereid om vooruit te gaan in begrip en kennis
van het evangelie. Wanneer ons wordt gezegd, zoals broeder Warner
ons vanmorgen vertelde, dat door het betalen van tienden de vensters
der hemelen zullen worden geopend, dan wordt dit wel eens verkeerd
uitgelegd, nl. dat dit zou betekenen het ontvangen van aardse zegeningen, het verschaffen van ons voedsel en kleding en levensbenodigdheden. Maar ik zeg vandaag tot U, dat het ontvangen van geestelijke
zegeningen belangrijker is. De wet van de tiende is een geestelijke wet;
het is de wet van God. Deze was zelfs in het allereerste begin aan Adam
gegeven om hem en al zijn nakomelingen te leiden. Het was een van de
voorwaarden waarop ons werd toegestaan sterfelijk te worden, en ik
ben er zeker van, dat ons niet toegestaan zou zijn geweest om deze
sterfelijkheid op ons te nemen, indien wij boven in de hemel niet beloofd
hadden om verantwoording voor God af te leggen voor een tiende van
ons inkomen, hier in de sterfelijkheid. Er is geen gelegenheid die groter
is dan deze wet van tiende, om aan te tonen wat onze betrekkingen zijn

—

tussen

God

en ons

zelf.

Nu

zult

U

niet de volledige voordelen ont-

vangen van dit grote programma van de Kerk, dat nu in Europa begonnen is, tenzij U bereid bent om Uw tienden te betalen. De Here is
11
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waarlijk niet bereid

om

de tienden van het ene volk aan het andere volk

te

geven, tenzij dat dit andere volk dan ook zijn tienden betaalt. Als

U

in

van

al de voordelen en zegeningen van dit grote
plukken, dan moet U er voor werken; en de basis

deze zending verlangt

bouwprogramma
al

Uw

te

werk moet

zijn het betalen

van tienden. Ik sprak

land met een bekend rechtsgeleerde, die tot mij
zeer rijk moest zijn,

maar

ik

was

heel

blij

om hem

zei,

te

in

Enge-

dat de Kerk wel

kunnen zeggen dat

de Kerk helemaal niets heeft; alleen de tienden van de leden zelf die

worden besteed om het koninkrijk van God op te
bouwen. God heeft zelf door openbaring aangegeven hoe de tienden
moeten worden gerbuikt. Hij heeft een bijzondere commissie aangewezen
ogenblikkelijk weer

om

te

bepalen hoe deze

te

gebruiken. Deze commissie bestaat uit het

Eerste Presidentschap van de Kerk, het

Quorum van

de Twaalf, en de

Presiderende Bisschop van de Kerk. Voordat er enig geld van onze

wordt uitgegeven, wordt het plan voorgelegd aan en toestemming verkregen van deze commissie. Het wordt niet aan een willekeurig persoon overgelaten om te bepalen wat er met Uw tienden
gedaan wordt, nadat U ze aan de Here betaald heeft.
Nu doet zich dan de grootste gelegenheid voor, voor de groei en ontwikkeling van de Kerk, die groter is dan alle ervaringen die op dat
gebied ooit in de laatste honderd jaar zijn opgedaan. President McKay
heeft zeer duidelijk gezegd, dat het de wil van God is dat het volk van
Nederland al de zegeningen van het Evangelie zal ondervinden. En dit kan
tienden

niet

het

geval

zijn,

dan

nadat er een ring van
Zion hier in Nederland
gevestigd is. Het is de
wens en wil van President
McKay dat deze ring van
Zion zeer spoedig gevestigd zal
worden. Bent

U, mijn broeders en zusklaar om deze oproep van de profeet van
ters,

God aan
neer

dat

te

nemen? Wanhet

geval

is,

dan zullen de zegeningen
niet uitblijven. Wij kunnen alle gebouwen in Nederland bouwen die
U nodig heeft, maar ze zullen U geen goed doen, tenzij ze het geloof,
de toewijding en Uw offers ten opzichte van God zullen doen toenemen. Ik ben er zeker van, dat onze Heer dit werk dat nu voortgaat,
zal doen vertragen in elk land in Europa waar de Heiligen niet bereid
zijn om ten volle het werk dat op hun schouders is gelegd, uit te voeren,
of wanneer zij traag zijn. De Here weet goed wat in ons hart ligt; en
Hij weet heel goed waarom U Uw tienden en andere offers aan de
12
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Kerk

niet betaalt.

tatie dat

om

U

U

heeft in de wereld, als Nederlands volk, de repu-

goed met geld kunt omgaan, dat

maar

te sparen;

van God. Dat

het

is

is

bekend. Het

helemaal geen deugd

om

geen sparen en geen zuinigheid; dit

is

is

een deugd

te

sparen ten koste

is

een zeer ernstige

aangelegenheid, broeders en zusters. Wij kunnen heus niet verwachten

wanneer wij dag
zegenen,

in,

dag

uit neerknielen

wij niet gewillig zijn ons

als

voor onze God, dat Hij ons zal
deel te verrichten.

Het

is

de

christenwereld generaties lang geleerd, dat de mensheid zalig zal worden

door genade

alleen.

Maar

het

ware evangelie, het evangelie, dat

ge-

door de Apostelen van ouds, zowel als door de Apostelen
van deze dagen, laat ons zeer duidelijk weten dat de zegeningen alleen

predikt

is

komen aan de hand van hetgeen

wij zelf verrichten, aan de hand van
onze eigen werken. Wij kunnen misschien het idee hebben dat, nu wij
gedoopt zijn en onze zonden hebben beleden, wij verder niets meer

behoeven

te

doen.

De doop mag dan wel

de poort of de deur des hemels

openen, maar de enige wijze, waarop wij door deze geopende deur

kunnen gaan
hebben

gelie bekeerd.
in

is

door onze werken. En diegenen, die zich niet bekeerd
hebben zich niet tot het werkelijke evan-

tot deze beginselen,

De

verzoening van onze Heer had een tweeledig doel;

de eerste plaats leed Christus voor de zonden der mensheid, in de

tweede plaats leed Hij voor de overtreding van Adam. Nu weten wij
ook dat wij zelf niet verantwoordelijk zullen worden gesteld voor datgene wat Adam deed; want zoals in Adam alle mensen sterven, zo zullen allen in Christus opstaan. De Here maakte het Zijn volgelingen zeer
duidelijk, dat er eenmaal een dag zal komen dat wij allemaal voor de
rechterstoel van God zullen staan, om geoordeeld te worden naar de
werken die wij op aarde hebben verricht. Wanneer de leerstelling van
genade werkelijk zou opgaan, zoals de wereld dat gelooft, dan zou er
helemaal geen oordeel nodig zijn, want het enige dat wij zouden moeten
doen, is de knie buigen en met de tong belijden, dat Jezus de Christus
is. Zonder dat wij er dan verder enig werk voor doen, zouden wij terugkeren naar het rijk van God om daar met Hem eeuwig te leven; en
daarbij zouden wij dus gelijk staan met alle andere mensen, goede,
slechte en onverschillige. Er is geen opvatting die verder van de waarheid afstaat en welker gedachte meer in strijd is met de beginselen van
het evangelie dan deze.

Wanneer

wij ons

voornemen

om

zelf onzelfzuchtiger tegenover

onze tienden te betalen, dan zullen wij
onze medemensen worden. Wanneer wij

om een tiende aan onze hemelse Vader te betalen, dan
wordt het gemakkelijker om nog een andere tiende aan onze medemensen te geven. President Heber J. Grant zei altijd, dat hij er niet
tevreden mee was om alleen maar zijn tiende aan de Here te betalen,

bereid zijn
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maar dat

ook gevoel-

hij

de dat hij het tweede gebod moest houden en zijn
als
liefhebben
naaste
zichzelf.

vaak

*

heeft mij

hij

•

verteld, dat zijn to-

f^*m$*m

gaven vaak dichter

tale
bij

En

r

3

de dertig procent wa-

dan

ren

bij

Wanneer

om

twintig.

bereid zijn

deze wijze onze

op

tienden

onze
onze

de

wij

af

te

aan

staan

Vader en
medemensen, dan

hemelse

krijgen wij eigenschappen

onze hemelse Vader brengen. Dit zeg ik tot de
mensen van deze zending en tot de mensen in de gehele wereld: wanneer U werkelijk alle voordelen en zegeningen wilt ontvangen van dit
grote bouwprogramma, dat op het punt staat hier in Nederland te
beginnen, dan dient U bereid te zijn om Uw tienden te betalen, ten
volle, eerlijk, en zonder enige terughouding. De zegeningen, die daarvoor van de hemel zullen worden gegeven, zullen dierbaarder zijn en
U zult er meer ontvangen dan op welke andere manier ook, zowel
die ons zeer dicht bij

geestelijk als materieel.

Dat de Here ons
naam
Amen.

—

in

deze aldus zal zegeningen bid ik in Jezus Christus'

GEDACHTEN VAN ANDEREN
Denk
slechts

er aan, als ge

uw

zijde

over personen en feiten oordeelt,

gij ziet

van de werkelijkheid.
Jan Ligthart

Waarheid

te ontdekken is het grootste geluk voor een stervehaar mede te delen is de gewichtigste dienst, welke hij
aan de samenleving kan bewijzen.

ling;

Towsend
Het

is

de grootste fout van de mens de dingen eerst hartsna te streven en eerst dan te onderzoeken, wat zij

tochtelijk

waard

zijn.

Hebbel
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Toespraak van President Alvin
gehouden

tijdens

een speciale conferentie op 4 december

R.

1960

te

Dyer

Amsterdam

Ik voel altijd een grote
blijdschap, mijn Broe-

ders en Zusters,

wan-

neer ik weer in Neder-

land kan
niet

zijn.

Ik kan

anders doen dan

mijn grote waardering
uiten voor het leider-

schap

dat

betoond

wordt door President
en Zuster Volker en
de liefde die zij ondervinden van de zendelingen en allen die in
dit

land

wonen.

Ik

voel het als een grote
eer

om

hier

samen

te zijn

een van de profeten van

met President Moyle, want

God

als

zodanig

is

hij

en dit brengt mij in gedachten dat deze

maand december

wij terug mogen denken aan het martelaarschap van
de Profeet Joseph Smith, een groot Profeet van onze Heer. Ik geloof
dat een van de grootste getuigenissen van de waarachtigheid van zijn

werk

is

gelegen in het

hem van

feit,

dat alhoewel er velen waren die trachtten

hem kon bewerk gedaan had. Het begint al bij het Heilige
Bos waar hij zelf verklaarde hoe de machten der duisternis trachtten
hem te vernietigen. Een paar keer werd hij zelfs met zijn familie van
zijn bed gelicht en werd hij geslagen en gemarteld. Hij werd zelfs op een
keer veroordeeld om de volgende morgen doodgeschoten te worden, maar
dit werd gedaan door een onrechtvaardig hof, welks vonnis dan ook
niet werd uitgevoerd. En op de avond die volgde op de dag waarop hij
eigenlijk doodgeschoten zou worden, waren er toch velen van de horde
die zijn dood zochten, die hem zeiden dat hij toch binnen 24 uur dood
zou zijn. Hij en enkele van zijn broederen werden door hen geboeid
aan handen en voeten en naar een andere stad gevoerd, in die nacht
toen het zwaar regende en zij daar ergens aan de kant van de weg in
de modder lagen, terwijl zij geen van allen wisten of zij hun geliefden
ooit zouden weerzien. Maar een boodschap van de Heer kwam tot de
profeet welke zei: Uw leven zal niet genomen worden want Uw werk
is
nog niet voleindigd. De Profeet schreef in zijn eigen dagboek
hoe hij, hoewel geketend zijnde, op handen en voeten naar zijn broehet leven te beroven, er toch niet een was, die

naderen, totdat

hij zijn
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om

brengen en op die manier
Deze man,
geheel nieuw levenspad te
deze grote
brengen. Niet totdat in volledigheid dit hele patroon in zijn volheid aan
zijn volgelingen was bekendgemaakt, werden de machten van het kwaad
deren kroop

de zorgen

hen de

lezen,

boodschap

te

om hun eigen
man, was geroepen om ons een

een kans gegeven

Wanneer

blijde

te verlichten, die zij

om hem

wij zo over

families hadden.

te vernietigen.

hem denken, zou

dat betrekking heeft op wat

ik

hij

graag even iets willen voorde laatste dagen van zijn

in

Deze verklaring laat zo duidelijk zien zijn veraan het quorum der twaalf te kunnen overhandigen alle
en zegeningen van de volheid van het Evangelie, dat zij ont-

leven heeft geschreven.

langen
sleutels

om

vangen moesten. Parley P. Pratt, een van de apostelen, die er bij was,
verklaarde hierover het volgende: Hij zei: „Deze grote en goede man
werd hier geleid kort voor zijn dood en hij kreeg opdracht om van tijd
tot tijd de twaalven bijeen te roepen en om hen te instrueren omtrent
de verordeningen van het Koninkrijk van God". Hij zeide zelf dat hij
het fundament gelegd had, maar dat het nu de twaalf apostelen gegeven
was om dit bouwwerk af te maken. De Profeet Joseph Smith zeide tot
het Quorum der Twaalf: „Ik weet niet waarom, maar dit is zeker de
reden waarom ik gedrongen word mijn voorbereidingen te verhaasten
en op het quorum der Twaalven te bevestigen alle machten en krachten en autoriteiten die op hen moeten worden overgedragen. Nadat
hij dit gedaan had, was hij buitengewoon verheugd, want hij zei: „Onze
God staat nu op het punt om mijn taak op Uw schouders te leggen.
En Hij zegt: u moet mij laten rusten, want ik zal binnenkort wel dood
zijn, maar het Koninkrijk Gods zal voortgaan. Ik heb het werk beëindigd, dat aan mij was toevertrouwd door U alle sleutels te geven
die nodig zijn voor de opbouw van het Koninkrijk, in overeenstemming
met het Hemelse visioen en het patroon dat mij van de Hemel werd
toegewezen.

Laat mij nu, mijn broeders en zusters, mijn getuigenis geven, dat Joseph
Smith een waar profeet van God is en in deze maand in het bijzonder
denken wij aan de grote plaats die deze man in de ontwikkeling van
de mensheid heeft ingenomen. Wanneer U er over nadenkt, is het goed

om

te realiseren,

lijk

mee moeten bemoeien. Deze dingen

45 van de L.

&

dat er eigenlijk drie dingen zijn waar wij ons werkezijn

ons geopenbaard in afdeling

V., namelijk dat het Koninkrijk

van God

is

hersteld, in

de eerste plaats opdat de Heiligen der Laatste Dagen sterk zullen
worden en dit is weer in overeenstemming met hetgeen broeder Mendenhall vanmorgen heeft verteld aangaande dit geweldige bouwprogramma,
dat ons grote zegeningen en voorrechten in deze Kerk zal verschaffen.
verplichting die wij hebben, is om deze waarheid die wij
hebben ontvangen, aan anderen over te dragen en mede te geven. Dit
is een verplichting waaraan geen van ons allen kan ontkomen om onze

De tweede

huizen open
16
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onze familie, onze buren, onze vrienden aan-

Januari 1961

gaande

dit evangelie te leren en

dan

om

voort

te,

gaan met het opzoeken

onzer voorouders.

Wanneer wij weten dat wij persoonlijk, een ieder van ons, leven in overeenstemming met deze drie grote beginselen van het Evangelie en wanneer wij werkelijk meehelpen het Koninkrijk Gods op te bouwen en
wij er werkelijk naar streven om de stellingen van het Koninkrijk uit
te dragen aan anderen, wanneer wij zoeken naar onze voorgelachten,
dan, in het algemeen, mogen wij zeggen, doen wij die dingen die God
van ons gevraagd heeft om te doen.
Moge de Here ons zegenen dat wij de kracht mogen vinden om de
grote uitnodigingen die tot ons gekomen zijn aan te nemen.
Dit bid ik in de naam van Jezus Christus, Amen.
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Toespraak van Broeder Mendenhall,
Voorzitter van de Bouwcommissie,

gehouden op de speciale conferentie op 4 december 1960
te

Amsterdam

Het
te

is

een ware vreugde voor

om met U

mij

zijn

traditie

in
is

mooie land

in dit

deze mooie stad.

Bij

U

als

het bekend dat

volk rein bent en methodisch.

Uw

steden zijn

prachtig,

uw

vergezichten van het land laten
zien
heeft.
tot

U

hoe

dit

Ik

zou

land
mij

industrie

vanmorgen

willen richten als pioniers

van de Mormoonse kerk hier in
Nederland. Er was een groep
van pioniers vroeger, die leden
werden van de kerk en optrokken naar het westen van Amerika. Zij werden geroepen door
de Heer en door het Eerste Presidentschap van de Kerk om op te
trekken naar Zion. Toen deze groep van mensen gedoopt werd en de
17
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gave van de Heilige Geest ontving, werd Zion tevens

in

hun eigen hart

gevestigd.

bovendien nog naar Zion en hielpen om het in de Rocky
bouwen. Zo werden zij bekend als de eerste pioniers
van de kerk. Op dezelfde wijze bent U nu pioniers in een ander tijdvak,
namelijk om Zion te vestigen in Uw eigen land. Toen de Profeet des
Heren zag, dat de tijd was gekomen om een tempel des Heren in
Zwitserland te bouwen, was dit een physieke en geestelijke uiting
van het feit, dat het tijd was om Zion in Europa te vestigen. En met het
vestigen van een nieuwe Ring van Zion in Engeland werden nieuwe
bewijzen zichtbaar, dat de tijd was gekomen om Zion hier in Europa op
te bouwen. Een ander groot teken van de tijd die gekomen is om de
Kerk in dit land en in de andere landen van Europa uit te breiden, is

Toen gingen

zij

mountains op

het grote

te

bouwprogramma

thans wil laten beginnen.

dat het eerste Presidentschap van de Kerk

En

nieuwe ringen van Zion ook

met het vestigen van
Zion verder zal worden

wij begrijpen dat
in

dit

land

uitgestrekt.

Uw

is niet alleen het Zion in
eigen hart, maar letterlijk het Zion
Koninkrijk van God, dat wij erkennen met al de zegeningen, die
verbonden zijn aan zijn vestiging, zoals die ook zijn bekend aan de
Heiligen, die in de andere delen van Zion wonen. Het is daarom dat
de pioniers zult worden voor het vestigen van een Ring van Zion
werk,
in
eigen land.
zult geroepen worden om
tijd,
alle aandacht, en alles wat
kunt opbrengen, te geven om hier mee te
helpen om dit werk tot stand te brengen. De Here zegt, dat wanneer
mijn
gij mijn geboden onderhoudt, zo ben Ik gebonden. En wanneer
voorouders
geboden niet onderhoudt dan heeft
geen belofte.
hielden de geboden, zij vestigden Zion eerst in hun eigen hart en
volgden toen Zijn gebod door op te trekken naar Zion in het Westen.
Onder de leiding van de Here zelf wordt nu Zion hier gevestigd en
bent Pioniers, die geroepen zijn om aan dit werk deel te nemen. Ik ben
er zeker van, dat het volk, in het bijzonder in Nederland, veel hiervan zal leren door zelf het voorbeeld te zijn voor de wijze, waarop zij
het werk om Zion hier te vestigen, zullen uitvoeren. Velen van U, die
eigen taal spreken, zullen terugkeren om
hier te helpen de gebouwen die hier nodig zijn, op te richten. Moge God ieder van
in
huisgezinnen en in
huizen zegenen. Moge U de kracht en het geloof hebben om te strijden voor deze goede zaak, mede in het bijzonder
om de wil van onze Hemelse Vader, zoals die tot ons is gekomen door
Zijn
middel van het eerste Presidentschap, ten uitvoer te brengen.
Koninkrijk op te bouwen en om de volheid van zegen te kunnen brengen
aan allen die tot Zijn Kerk behoren.
Dit bid ik nederig in de naam van Jezus Christus, Amen.

Het
als

U

Uw

Uw

Uw

U

U

U

Uw

U

U

Uw

U

U

Uw

Om
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DE VRAAG
van de

maand

door

JOSEPH FIELDING SMITH,
'President van de

Dit leven

voor

VRAAG:

In

der

Twaalven

de tijd voor de mensen om zich
bereiden om God te ontmoeten.

is

te

Alma 34

Raad

:

31-34, vinden wij het volgende:

zou willen, dat gij een besluit zoudt willen nemen en uw hart
niet langer verstokken; want ziet, het is nu de tijd en de dag van uw
zaligheid; daarom, indien gij u wilt hekeren en uw hart niet verstokken,
zal het grote plan van zaligheid onmiddellijk op u in toepassing worden
„Ja, ik

gebracht.

„Want ziet, dit leven is
God te ontmoeten; ziet,

om hun
„Nu,

arbeid

te

de

tijd

de

tijd

voor de mens
van dit leven

om
is

zich voor te bereiden

de

tijd

voor de mensen

volbrengen.

zoals ik u reeds heb gezegd, verzoek ik u, daar

nissen hebt ontvangen, dat

gij

gij zo vele getuigede dag uwer bekering niet tot het einde

want na deze dag des levens, die ons is gegeven om ons op de
eeuwigheid voor te bereiden, volgt indien wij onze tijd in dit leven
niet nuttig besteden, de nacht der duisternis, waarin geen arbeid kan
uitstelt;

worden volbracht.
„Wanneer gij in die bedenkelijke toestand

zijt

gekomen, kunt

gij

niet

God wenden. Neen, gij
kunt dat dan niet zeggen, want dezelfde geest, die uw lichaam in bezit
heeft ten tijde, dat gij uit dit leven gaat, zal macht hebben om uw
zeggen: Ik zal mij bekeren, ik zal mij tot mijn

lichaam in die eeuwige wereld te bezitten"
Wij hebben deze verklaring in discussie gebracht en wij vragen ons af,
hoe deze met de leerstelling van zaligheid voor de doden overeen te
brengen is. Het schijnt, dat degenen, die in dit leven niet geslaagd zijn,
alle hoop op zaligheid in het komende leven ontnomen is. Waarom doen
wij dan tempelwerk voor de doden:
'
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ANTWOORD:

Deze vraag is een
van
de vaak voorvoorbeeld
goed
komende moeilijkheid, waarin zo
geraken,

velen

wanneer zij niet
op het onder

die

factoren,

alle

werp betrekking hebben, zorgvulnagaan.

dig

In

de

plaats

eerste

waren deze mensen in het land
Antionum, de Zoramieten, vroeger
leden van de Kerk geweest, die
zich van de Nephieten hadden afgescheiden. De opmerkingen van
Amulek waren bedoeld als een
pleitrede voor hen om tot de Kerk
terug te keren en haar geboden
te onderhouden. Hij vestigde hun
aandacht op de „vele getuigenissen", die zij hadden ontvangen en
zeide dat zij hun bozle wegen
moesten verlaten vóór het

te laat

was.

waren van de geboden des Hehadden zijn wetten die zij eertijds hadden geloofd,
overtreden ter wille van een valse
leer, die de verzoening van Jezus
Christus loochende. De woorden
van Amulek kwamen dus van pas.
Er was nog hoop voor hen, indien
Zij

ren afgeweken en

zij

zich wilden bekeren en tot het

ware

geloof

terugkeren en

onze

Verlosser wilden volgen.

woord

Een

met betrekking

tot

diegenen, die waardig zijn de zege-

ningen van het evangelie te ontvangen, doch zonder dat voorrecht

stierven,

is

hier

op

zijn

ginsel, dat

„Want
Heren
er

waarlijk

is

en er

is

den.
is

selen

20

een van de heerlijke beginvan het evangelie, een be-

des

geen oog, dat niet zal zien,

want hun ongerechtigheden
worden verkondigd en hun geheime daden
zullen worden onthuld" (L. & V.
terd,

zullen van de daken

1

:

2-3).

De

belofte

is

dus aan allen, die

zich bekeren, hetzij levend, hetzij

gestorven, opdat zij niet van de
kans zullen worden beroofd de
waarheid te horen en aan te nemen. Er moet dus tijd zijn voor het
onderrichten van de doden, die
stierven zonder het voorrecht het
evangelie te horen en aan te nemen, toen zij nog op aarde waren.

Deze wonderbare

leerstelling

werd

de Profeet Joseph Smith geopen-

baard en hem werd de goddelijke
bevoegdheid verleend de verordeningen te doen voltrekken voor de
doden, in de tempels, voor dat
doel gebouwd. Dit is een rechtvaardig beginsel, vol van de geest
van barmhartigheid, liefde en gerechtigheid.

beginselen

Dit

stem

noch een oor, dat niet zal horen,
noch een hart, dat niet zal worden
doordrongen.
„En de wederspannigen zullen
door vele smarten worden gefol-

bepaald, dat iedere ziel
het voorrecht mag hebben de
waarheid te horen en te aanvaaris

de

mensen gericht en
niemand, die zal ontkomen;

Dat

Christus

is

&

tot alle

Door de genade van onze
Eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus
plaats.

de wereld niet kent. In

voorwoord van de Leer
Verbonden zegt de Heer:
zijn

ben,

iedere ziel deze kans zal hebis

een van de belangrijkste

van het evangelie. Het

barmhartig en juist, maar deze
Zoramieten konden het niet zien,
omdat zij tegen de waarheid waren opgestaan en zich aan de aanbidding van valse goden hadden
is
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gewijd en zichzelf daardoor aan de

hadden

grens

welke

buiten

gebracht,

hoop meer zou zijn,
zouden voortgaan op

er geen

indien

zij

hun boze weg.
Wij zien dus, dat de

leer

lek niet in conflict

van Amu-

komt met de

van het verlies van
zaligheid voor de doden, die in dit
leven afdwalen en zichzelf de
hoop op verlossing benemen. De
toestand, waarin de Zoramieten
zich bevonden, is gelijk aan die
van de afvalligen, over wie Petrus
en Paulus in hun brieven als volgt
leerstelling

spreken:

„Want

ware hun

het

beter, dat zij

den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien
gekend hebbende, zich weder afkeren van het heilig gebod, dat
hun overgegeven was. (2 Petrus
2

:

21).

„Want

het

is

onmogelijk, degenen

die eens verlicht geweest zijn, en

de hemelse gave gesmaakt hebben,
en des Heiligen Geestes deelachtig

geworden zijn,
,,en gesmaakt hebben het
goede
woord Gods en de krachten der
toekomende eeuw,
,,en afvallig worden, die, zeg ik,

wederom
ring,

vernieuwen tot bekewelke zichzelven den

te

als

Zoon Gods wederom
openlijk

(Hebr. 6
al

:

kruisigen en

te

schande

4-6).

De Here

maken".
heeft niet

diegenen, die het evangelie heb-

ben verworpen of zullen verwerpen, tot de kwellingen van de ver-

doemden

veroordeeld.

Hij

heeft

bepaald, dat iedere

ziel

heid zal hebben zalig

te

de gelegen-

worden

in

zijn koninkrijk, indien zij zich wil-

len bekeren en zijn geboden onderhouden. Zoals hier gezegd, is dit
van toepassing op allen die geen

gelegenheid hadden zich

beke-

te

ren en het evangelie aan te nemen.

Overeenkomstig

hetgeen

is

ge-

schreven, zullen vele eerbare mensen, die tijdens hun leven de boodschap van zaligheid verwierpen en
zich later in de geestenwereld be-

keerden, enige mate van zaligheid

ontvangen. Van hen zeide de
Here:
„En eveneens zij, die de geesten
van mensen zijn, die in de gevange-

werden gehouden en

nis

Zoon

heeft

die

de

bezocht, en aan wie

Hij het evangelie predikte, opdat

mochten worden geoordeeld
naar de mens in het vlees;
„Die het getuigenis van Jezus niet

zij

maar later verkregen.
„Dezen zijn het, die eerzame mensen op aarde waren, die door de
geslepenheid der mensen werden
in het vlees,

verblind.

Dezen

zijn het, die

lijkheid

van Zijn heer-

ontvangen, maar niet van

Zijn volheid.

„Dezen zijn het, die van de tegenwoordigheid des Zoons ontvangen,
maar niet van de volheid des Vaders.

„Daarom zijn zij terrestriale lichamen en geen celestiale, en verschillen in heerlijkheid, zoals de maan
verschilt

76

:

van de zon".

(L.

&

V.

73-78).
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„Met werk en

spel doet

men

wel"

Leuze voor de
M. Mannen en Arenleesters Conferentie

29/30 oktober

Met bovenstaande aankondiging begon de

1

960

eerste landelijke

M. Mannen

en Arenleesters Conferentie, welke ooit in de geschiedenis van de Nederlandse O.O.V. had plaats gevonden.

Op

zaterdag begon de Conferentie met een groot bal in het Kerkgebouw
aan de Leersumstraat 1 1 te den Haag. Hier vonden de jongeren uit
Nederland elkander in een vrolijk en gezellig feest, waar dans en voordracht elkander vlot opvolgden.
Dat deze avond, o.l.v. het Zendings-Comitélid voor Sport en Dans, Zr.
Siegried Herder en opgeluisterd door de onvolprezen Haagse Band
o.l.v. Br. Wim van Zoeren, een succes was, behoeft geen betoog.

Zondagmorgen van 9-11 uur werd er o.l.v. Elder Richard S. Hixon,
zendings O.O.V. Adviseur, in hetzelfde gebouw een getuigenisvergadering gehouden. Negen en dertig jongeren gaven hun getuigenis. Het was
hartverwarmend naar deze gloedvolle en geïnspireerde getuigenissen
te luisteren. Hier klopte het hart van jong Nederland, hier stonden onze
22
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„toekomstige leiders" en wij konden slechts dankbaar

zijn

voor zoveel

macht en overtuiging.

Om

11.30 uur begon, nadat de lunchpaketten

wandeling

o.l.v.

Br.

waren

de

uitgereikt,

Theo van Lottum, adspirant Comitélid voor de

M. Mannen en Arenleesters. De wandeling, die oorspronkelijk
Haagse duinterrein zou plaatsvinden, verregende een beetje (!)
en eindigde op het Hoofdkantoor van de Nederlandse Zending, Laan
van Poot 292, waar iedereen iedereen wilde fotograferen, zelfs President
J. Henry Volker was ijverig bezig foto's te maken van onze charmante
.matte katten en katers". Nadat de meegenomen lunch was genuttigd,
ging het weer Kerkwaarts, waar in de Kelder een mooie leerzame serie
dia's over de Kerkgeschiedenis van de Heiligen der Laatste Dagen werd
vertoond. Elder Jan Kruyer was zo vriendelijk deze serie dia's, door
afdeling

in het

hem

zelf samengesteld, te vertonen en toe te lichten.

Middags om 2.30 uur ving de middagvergadering aan o.l.v. de zenO.O.Y. Overziener Br. Bernard W. Lefrandt. Sprekers en
spreeksters uit alle delen van ons land behandelden op uitnemende
's

dings

wijze de volgende onderwerpen, terwijl een flanelbord het gesprokene

cp rake wijze accentueerde.
uit Arnhem sprak over: Werk en het Woord van
Ward Nijenhuis uit den Haag sprak over: Werk, Spel en
de Sabbatdag. Zr. Ann van Velzen uit Delft sprak over: De tijdelijke
Schat en de eeuwige Schat. Zr. Elisabeth Rouw uit Apeldoorn sprak
over: Ledigheid is des Duivels oorkussen. Zr. An Maris uit Rotterdam

Br. Freek

Kramer

Wijsheid. Br.

Noord sprak

over:

Werk, Spel en

Laatste Dagen. Zr. Victorina E.

voor, dat opgedragen was aan de

De Haagse
Br.

het Gezinsleven van de Heiligen der

Boom

uit

den

Haag droeg

een gedicht

M. Man.

Arenleesters zongen een mooi lied.

Kees de Bruyn

uit

Amsterdam sprak

over: de Heerlijkheid

Gods

is

Intelligentie.
J. Henry Volker was de laatste spreker. Hij sprak voornameover de toekomstplannen voor de Nederlandse Zending en lichtte
vooral het a.s. bouwplan toe, terwijl hij een beroep op de M. Mannen
deed om als werkzendeling mede te werken aan de verwezenlijking van

President
lijk

het bouwplan.

Na

afloop van deze vergadering waren er dan ook verscheidene jonge
die zich opgaven voor een werkzending!

mannen,

Van

5-6 uur 's middags werd het avondeten geserveerd, bestaande uit
bamiesoep, door de Haagse Z.H.V. bereid.
De Conferentie werd besloten met een Haardvuuravond, die om 6.30
uur n.m. aanving. Het eerste deel van deze avond bestond uit Hersengymnastiek over Evangelie Onderwerpen en in het tweede gedeelte werd
de tijd door de jeugd benut met het opvoeren van Pantomines over
Evangelie onderwerpen.
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Er was een gemiddelde aanwezigheid van 80 personen.
Wij mogen deze Conferentie zeer geslaagd noemen. Zij heeft de jeugd
van Zion dichter tot elkaar gebracht en hen bijzonder opgebouwd.

Wij willen aan het einde van dit verslag dan ook onze oprechte dank
uitspreken tegenover Zr. Annemarie H. Koning, die als organisatrice
en Zendings Comitélid voor M. Mannen en Arenleesters het voorbereidend werk gedaan heeft en tevens brengen wij dank en hulde aan
allen, die voor en achter de schermen gezwoegd hebben om deze dagen
te maken tot een evenement in het leven van de Nederlandse M. Man
en Arenleester.

r
Lijst

van Onderorganisaties

die belast zijn

met de verzorging

van het programma op de avonddienst van de
(vastenzondag) van de

maand voor

februari

Priesterschap

Z.H.V.

april

O.O.V.

mei

Jeugdwerk

juni

Zondagsschool
Priesterschap

juli

van

augustus

Jeugdwerk

september

Genealogie

oktober

O.O.V.

november

Z.H.V.

december

Zondagsschool

de Priesterschapsavonden
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juli

het jaar 1961.

maart

februari gewijd

zondag

Genealogie

januari

Bij

eerste

is

het de bedoeling dat die

wordt aan het Aaronisch Priesterschap en

aan het Heilig Melchizedeks Priesterschap.

van
die
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De Rotterdamse Districts-Conferentie
het

in

Kerkgebouw Rotterdam-Noord op 20 november 1960

*
Deze

conferentie, die op de normale tijd begon (v.m. 100 uur) en ge-

presideerd

werd door de Zendingspresident

J.

Henry Volker en door

de districtspresident Gaillard Stoové werd geleid, werd met gebed ge-

opend, hetwelk door broeder Adrianus van Dam werd uitgesproken.
Het zusterkoor zong daarna lied 203 „Leid mij, pelgrim".
De eerste spreker in deze morgendienst was president Stoové, die ook
de aanwezigen voor de aanvang welkom had geheten.
„Als ons iets gevraagd wordt om een functie in de Kerk waar te
nemen, zijn wij soms geneigd te zeggen: „Daar begin ik niet aan". Laat
ons een voorbeeld nemen aan Lehi. Hij liet alles achter wat hij bezat,
hij wist door God geroepen te zijn, die hem elders nodig had.
Zo vraagt onze Vader in de Hemel ook aan ons een taak te vervullen,
ons dienstbaar te maken in het Evangelie. „Die overwint, zal alles be-

omdat

Al doen wij slechts kleine dingen, God kan er
is, is een weg. Laat ons geloof,
ijver en aandacht hebben en God zal ons leiden; blijf het verbond, aan
het watergraf met Hem gesloten, getrouw en laat ons in eenheid samenerven". (Openb. 21

grote dingen

:

7).

mee doen. Waar een wil

werken en bouwen aan Gods koninkrijk!
Broeder Willem van Zoeren Jr., de Zondagsschool vertegenwoordigend,
sprak over het kennen van God. „Dit is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden
hebt. „Wij zullen Hem leren kennen door activiteit in Zijn Kerk en te
leven, gelijk het laatste Geloofsartikel zegt: Wij geloven eerlijk te
moeten zijn, oprecht, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te moeten
doen aan alle mensen enz. (zie art. 13). Aldus doende houden wij onze
lampen brandende en dat is meer dan ooit nodig, want door het nieuwe
zendingssysteem hebben de locale broeders een grotere verantwoordelijkheid te dragen gekregen. Een van die grote verantwoordelijkheden rust
op de schouders van de Zondagsschoolleraren.
Broeder Geertsema: Met geloof en vertrouwen kunnen wij alles, want
wij hebben een levend Evangelie, omdat God er in spreekt. God heeft
altijd tot zijn volk gesproken, van de tijd van Adam af. Zijn Woord
vinden wij in de Bijbel en in het Boek van Mormon en de overige
Standaardwerken. Deze zijn ons tot richtsnoer. God spreekt ook nu,
in deze tijd. Hij zal geen ding doen, tenzij Hij zijn verborgenheid aan
zijn dienstknechten, de Profeten openbaart en waar geen profetie is,
25
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is

het volk ontbloot (Spreuken 29

:

18).

Wij

zijn

Gods kinderen

en Hij zal ons geen wezen laten.

Zuster Annemarie de Koning (O.O.V.): Evenals in een grote stad ieder

voor zich maar een smal gedeelte van de weg heeft om zich voort te
bewegen, op straffe van een ongeluk, indien wij daarvan afwijken, zo
hebben wij op onze levensweg aan bepaalde voorwaarden te voldoen
om niet verkeerd uit te komen, namelijk het onderhouden van de geboden, die ons gegeven zijn. De O.O.V. is daar om de jeugd te leren op
het goede pad te blijven. De Kerk groeit, ook de O.O.V. zal groeien;
zij is er niet alleen voor de jeugd, ook voor de volwassenen, want wij
zijn nooit te oud om te leren. Op de ouders rust een grote, verantwoordelijke taak: het helpen, leiden en opvoeden van hun kinderen,
in

eendrachtige samenwerking met de leiders van de O.O.V.

Broeder Schulders: Jezus zeide: „Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik
de wereld hem geeft, geef Ik hem u". Ik zag een
film, de gebeurtenissen in die film werden verondersteld zich af te
spelen in het jaar 1980. Er was vrede, maar niet de vrede, die Jezus
bedoelde. Het was een vrede, gebaseerd op angst. De wereld is verdeeld
en verscheurd en veel wordt er geconfereerd om de breuken te helen en
de gevaren te bezweren, maar zonder Christus komt er geen ware vrede.
Er zijn miljoenen mensen, die niet geloven in Hem en Zijn plan van
vrede. Daarom komt die niet. Wij kennen dat plan en hebben het
aangenomen; wij dragen het Priesterschap. Indien wij de geboden onderhouden, zullen wij de vrede, door Christus beloofd, in ons hart hebben.
u, niet gelijkerwijs

Zuster Johanna van Os (Jeugdwerk): De Jeugd is altijd belangrijk.
In de jeugd wordt het karakter gevormd. Met zijn vierde jaar begint

met sommige dingen uit het Evangelie te leren, thuis en op het
Jeugdwerk. Die twee behoren elkander aan te vullen. Een gemeente, die
geen Jeugdwerk heeft, verkeert in nood, want daar ontbreken de mooie
lessen. Doch om die te geven, zijn leraressen nodig. Ga naar de vergadehet kind

ring, zusters,

om

van het Jeugdwerk en neem kennis van het Jeugdwerk
mooie en belangrijke werk.

inzicht te krijgen in dit

Zuster Wolters (Z.H.V.): Deze belangrijke vereniging werd door de
Profeet Joseph Smith opgericht. Het doel van de Z.H.V. ligt in de
naam opgesloten: hulp bieden door de zusters, waar dat nodig is. Het
vergaderen en luisteren naar de lessen is wel belangrijk, maar niet het

Zieken troosten, huisbezoek doen e.d. Vooral bij die
naar de Kerk kunnen gaan. Het is een grote en verantwoordelijke taak die mede bestaat in het steunen van de Priesterschap.
President J. Paul Jongkees (Zendingsbestuur): Wij kennen allen wel het
belangrijkste.

zusters, die niet

verhaal van Prikkebeen, die naar Amerika wilde gaan
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vangen. Hij is daar nooit aangekomen, omdat hij niet de juiste
methode volgde om daar te komen, hij deed maar wat. Met ons is het
anders, wij kennen de voorwaarden, die gesteld zijn om ons doel te
bereiken; wij kennen de geboden en naarmate wij voortgaan, zullen wij
meerdere geboden en regel op regel ontvangen. In den beginne trokken
vele leden naar Amerika om Zion daar te vestigen. Nu wordt Zion
uitgebreid op dit vasteland. De zendelingen gaan uit en prediken het
evangelie; het ledental neemt toe. De belofte des Heren is, dat bij geloof
één bekeerling per maand per zendeling tot de Kerk kan toetreden.
Wij hebben 140 zendelingen. Wij zouden dus 140 nieuwe leden elke
maand er bij krijgen. Deze nieuwe bekeerlingen zijn vooralsnog vreemd
in de wijngaard des Heren. Aan de locale leden de plicht de nieuw
aangekomenen te verwelkomen, voor te lichten en op elke mogelijke
goede wijze te helpen. Wij, als Heiligen der Laatste Dagen, dragen een
te

grote verantwoordelijkheid, doch hebben tevens een groot voorrecht,

namelijk in Gods Kerk, in Zijn dienst,
te

mogen

als Zijn

medewerker

als

't

ware,

arbeiden, onverschillig in welke functie of in welke roeping.

Laat ons daarom nooit spreken van een „baantje"! Dit woord past niet
bij de heiligheid van een roeping in Christus' Kerk. Wanneer wij worden
geroepen om te arbeiden in Zijn wijngaard, laat ons dat doen, want God
geeft ons geen opdracht of Hij opent tevens de weg, waarlangs die kan
worden volbracht. (Zie Nephi).

Deze morgendienst werd beëindigd met het zingen van lied 204: Gods
gena schijnt steeds van boven", gezongen door het zusterkoor en een
gebed, dat door Broeder Vermey werd opgezonden.

De namiddagvergadering,

gepresideerd en geleid door dezelfde personen
van de ochtendvergadering, werd geopend met gebed, dat door Broeder
Paay werd uitgesproken. Het voorstellen van de verschillende autoriteiten en functionarissen geschiedde vervolgens door de secretaris van
de Nederlandse Zending, Elder Schvaneveldt. Het koor zong daarna
het lied ,,Neem mijn handen".
President Hoyt Brewster (Zendingsbestuur): Het zendingsveld heeft
onder President Dyer vele veranderingen ondergaan. Het vorig jaar
waren er 10 zendingen in Europa, nu zijn er 13 en er zullen er nog meer
komen. De zendelingen, die eerst het Kerkwerk leidden, hebben dit
aan de locale leden overgedragen. In 1959 waren er 2.500 bekeerlingen
in de gehele Europese zending en volgend jaar zullen het er minstens
10.000 zijn. In 1959 waren er 174 bekeerlinken in Nederland, dit jaar
reeds 600!

Het zendingssysteem

is

gewijzigd, het aantal lessen

is

van 50

teruggebracht. Alleen de hoofdpunten van het Evangelie

tot

zeven

worden

ge-

geven. Wij geven onze getuigenis en halen weinig teksten aan. Christus

27

„De

Ster"

zeide eenmaal tot Peterus: „Als

uw

gij

eenmaal bekeerd

zijt,

versterk dan

broederen". Christus beloofde de Heilige Geest te zullen zenden,

wanneer Hij zou

zijn

heengegaan.

Nu

hebben wij die leiding wederom

en ik geef u mijn getuigenis, dat het nieuwe systeem geïnspireerd

is.

Broeder v. d. Put (Genealogie): Als het St. Nikolaasfeest is, geven wij
geschenken aan familie en vrienden, geschenken, die met liefde en zorg
worden uitgekozen. Wij hebben een heel lijstje met namen, die wij
moeten gedenken. Echter, wanneer het om zulk een lijst gaat, zo'n lijst

met namen van hen, die wij niet mogen vergeten, dan behoort God
bovenaan te staan. Wat kunnen wij Hem geven? Onze liefde, ons hart.
Gehoorzaamheid, die beter is dan offerande. Naastenliefde, het tweede
grote gebod. Die kunnen wij overal betonen, waar wij met mensen in
aanraking komen. Het kostbaarste wat wij te geven hebben, is het
Evangelie. Hoe meer wij daarvan geven, des te rijker wordt in dat
opzicht ons bezit. Wie zijn onze naasten? Niet alleen onze tijdgenoten,
maar ook zij, die ons naar het hiernamaals zijn voorgegaan. Voor hen
zijn de Tempels gebouwd en voor hen kunnen wij ook arbeiden. Ook
aan hen kunnen wij geschenken geven. Ook van hen kunnen wij een
lijst aanleggen, met vele namen, die gij in die tempels kunt brengen.
Indien

gij

dat wilt doen, zult

gij

een

rijk

en gelukkig leven hebben.

Elder Hiatt: Ik heb een grote liefde in mijn hart voor mijn Hemelse
Vader. Wij zijn in Zijn Kerk. Indien wij Hem liefhebben, dan onderhouden wij ook Zijn geboden, niet alleen de tien geboden. Een van
Zijn geboden, die in deze tijd vooral zo nodig is, is naastenliefde. Het
brengen van het Evangelie aan onze naaste maakt ons gelukkig. Wij
allen kunnen zendelingen zijn, ieder op zijn wijze. In drie maanden
tijds werden in Rotterdam zuid 42 personen gedoopt. Hieruit blijkt
wel, dat de Geest werkzaam is en waar dat zo is, daar zijn geen problemen meer. Maar wij moeten allen medewerken. Ik geef u mijn getuigenis, dat ik weet, dat Joseph Smith een Profeet van God was en dat
de woorden van onze tegenwoordige profeet, de woorden van God zijn.

Na

deze toespraak werd lied 51 „Komt, Heil'gen,

komt"

vers

1

en 3

gezongen.
Zuster Volker: De Here zeide tot Mozes: dit is Mijn werk en Mijn
heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot

stand

te

brengen". Wij zijn Gods grootste schepping, Zijn dienstknech-

ten en dienstmaagden.

Ons wordt

geleerd niet alleen aan onszelf te denken, maar ook de belangen van anderen in het oog te houden. Wij oefenen invloed uit op
een ieder met wie wij in aanraking komen. Dit geldt in het bijzonder

voor de moeder van een gezin.
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kunnen hun werking op het gehele gezin doen gevoelen.
De leiders van de organisaties in de Kerk dragen een grote verantwoordelijkheid; hun taak is de zielen, wier waarde zo groot is in Gods
ogen, te leiden en te behouden. Zij hebben daarvoor uw steun nodig.
Dit is uw Kerk en het is aan u er iets goeds van te maken. Weest goed
voor elkander, want goedheid is beter dan haat. Goedheid bouwt op,
haat breekt af.
Zr. Louise

Volmer

de wereld in

om

(locale zendelinge):

De

discipelen

van Jezus gingen
Deze

het Evangelie te verkondigen aan de mensen.

geleid en hun werd de juiste, veilige weg gewezen.
tegenwoordig een verkeersagent doet, zo doen ook de locale
zendelingen, zij wijzen, evenals de discipelen eertijds deden, de mensen

werden door hen

Juist zoals

de goede, veilige weg in geestelijk opzicht, gelijk de verkeersagent de
in een grote, drukke stad voor gevaren behoedt in dit aardse

mensen

Het is noodzakelijk, dat het Evangelie aan iedereen wordt verkondigd. Wij gaan van deur tot deur, maar daarvoor hebben wij Gods
steun nodig, alleen kunnen wij dat niet. Ik heb geleerd hoe het Evangelie
aan de mensen te leren. Ik hoop vele van Gods kinderen tot Hem te
leven.

brengen.

Om

Elder Odle: „Waartoe waart gij geordend?
Mijn evangelie te
prediken door de Geest, namelijk de Trooster, Die werd uitgezonden
om de waarheid te onderwijzen" (L. & V. 50 13, 14). Zij, die uitgezonden zijn, om het evangelie te verkondigen, moeten zich dus laten
leiden door de Trooster, de Heilige Geest en aldus zullen zij het ver:

kondigen door de Geest der waarheid.
Een jonge man was een week met vakantie te Rotterdam en in die week
bekeerde hij zich en werd door mij gedoopt. Ik ontving een brief van
hem. Hij schreef: „Nu weet ik, dat wat u voor onze Hemelse Vader
doet, goed is. Ik durf nu over God te spreken met anderen; dat durfde
ik

vroeger nooit

te

doen".

Door de Geest des Heren kreeg hij het juiste inzicht. Ik roep
het werk van de zendelingen zo veel mogelijk te steunen.

u allen op

President Volker: Sedert het visioen, dat Joseph Smith ontving, heeft
het Evangelie grote vooruitgang gemaakt.

De

pioniers

hadden het zwaar

verantwoorden, maar toch zongen zij vaak „Alles wel, alles wel".
Zij trokken op uit Engeland, Scandinavië en ook uit Nederland en
andere landen om Zion op te bouwen. In 1961 zal het 100 jaar geleden
zijn, dat de eerste zendelingen hier voet aan wal zetten. De meeste
pioniers zijn trouw gebleven, hebben hun tienden betaald en daardoor
konden kerken en tempels worden gebouwd. Door de getrouwheid en
liefde van de broeders en zusters in Amerika ontvangen wij de zegeningen. De Kerk telt nu bijna twee miljoen leden en neemt voortdurend
te
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Er zullen in totaal 900 nieuwe kerken worden gebouwd.
Amerika is het niet meer nodig Zion op te bouwen, nu moet Zion
Europa worden opgebouwd. Wij hebben grote plannen voor Europa

in aantal toe.

In
in

Nederland, waarbij wij zo veel mogelijk hulp zullen geven. In
december zullen er 148 zendelingen in het land zijn. Voor het bouwen
van de kerken hebben wij veel medewerking, ook van architecten. De
Kerk zal 80
betalen van de tienden uit Amerika. De resterende 20
wordt betaald met arbeid, door locale Hollandse werkzendelingen te
verrichten. Ook zullen Hollandse broeders uit Amerika hier komen als
werkzendelingen, die als overzieners zullen optreden. Wij hopen 15
a 20 nieuwe kerken in Nederland te bouwen. De bouw zal spoedig
beginnen. Het samen werken daaraan zal de vriendschap bevorderen en
onze Hemelse Vader zal ons daarvoor zegenen. Het zendingswerk in
Nederland gaat vooruit. De nieuwe leden moeten ook medewerken in
de kerk en wij moeten hen daarbij helpen.
en

%

%

Nadat President Stoové enkele dankwoorden had gesproken, zong het
koor lied 184 „Leid ons, o Gij goede Meester", waarna Broeder van
Rosmalen het slotgebed uitsprak.

EEN OUDE BEKENDE HEEN GEGAAN
Een dezer dagen bereikte ons het bericht van het overlijden van
Elizabeth H. de Bry. Zij overleed op 80-jarige leeftijd in een hospitaal

Sak Lake City aan ouderdomszwakte. Haar echtgenoot, die de 2de
1951 stierf, was hier tweemaal op zending. De laatste maal
van 1907 tot 1910 en in die tijd werd hij geroepen om met President
Sylvester Q. Cannon, de Zendingspresident, te werken aan de hervertaling van het Boek van Mormon. Zuster de Bry was toen met haar twee
zoons bij hem. Zij woonden in Rotterdam. Mogelijk herinneren sommige
oude leden zich haar nog wel. Hun huis was de eerste plaats waar
President J. Henry Volker, onze Zendingspresident, in Holland woonde,
toen hij voor de eerste maal op zending kwam in 1908. Haar zoon
James de Bry en zijn vrouw brachten de vorige zomer een bezoek aan
te

januari

Nederland. Hij sprak

september 1897.
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hier.

Wagenaar werd de 7de juli 1880 te Gorkum geboren
huwde met William James de Bry in de Sak Lake Tempel de 7de

Zuster Elizabeth
en

in enige
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De gemeente Nijmegen

BRAVO!!

staat

nog

seerd

haar Kin-

Jeugdwerk

O.O.V.
er

toch

wezig.

of

opgericht, is
een prijzens-

is

waardige

~!è

in

derschoenen. Aangezien
er nog geen georgani-

activiteit aan-

Men

heeft de
elkaar gestoken en zie hier het

hoofden

resultaat:

bij

„Een

feest-

avond,
gecombineerd
met een bazaar".
Wim Overvliet en Piet
Spijkstra kwamen voor
de dag met muziek en
José Cohen en
Garard Rienderd met
declamatie, H. v. d.

zang,

Brink en Piet Spijkstra
met een vrolijk stukje
en Br. Overvliet en Elder Springer vertoonden een film getiteld:

Hoogtepunten

uit

de

Mormoonse Geschiedenis.

Op

de bazaar was van
koop, artikelen
door de kinderen zelf
vervaardigd. Al met al
een
zeer
geslaagde
avond, waarbij oud en
jong hadden samengewerkt.
Een goed voorbeeld
alles te

voor kleine gemeenten

om

enthousiast

te

be-

sinnen.
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qeBeuRtenissen

in

6e zenöinq

GEDOOPT IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN:
Alkmaar
Bakker, Jansje Jannatje; 23 december 1960.

Amersfoort
Schoonderwal, Roswita Violette Christina; 4 december 1960.

Amsterdam
Israël,

Lucia Johanna Wilhelmina; 30 november 1960.

Cornelisz, Trijntje; 30 december 1960.

Eduard Dirk; 30 december 1960.
Kerkheyde, Sophia; 30 december 1960.

Cornelisz,

Antwerpen

Van

Sintruijen,

Guiliemus Marie Josephus; 18 december 1960.

Apeldoorn
Warlich, Josephine Cristina; 11 december 1960.

Arnhem
Boekestein, Juliana Poulina; 20 december 1960.
Boekestein, Gerardus Cornelis; 20 december 1960.

Den Bosch
Broecks, Gerdinand; 16 december 1960.

Den Haag
De Groot, Martha Maria;

9 december 1960.
Wetemans, Wilhelmina Catherina; 17 december 1960.
Nieuwland, Aleida Catharina; 23 december 1960.
Nieuwland, Hendrik Izaac; 23 december 1960.
Leyder Havenstroom, Maria Johanna; 25 december 1960.
Leyder Havenstroom, Liliane Louise; 25 december 1960.
Brouwers, Harry; 4 december 1960.

Den Helder
Brizee, Geerarda; 20

december 1960.

Deventer

Eekhout van, Nico; 22 december 1960.
Enschede
Zwiggelaar, Magaretha; 23 december 1960.

Eindhoven
Manders, Hendricus; 18 december 1960.
Luit, Jantje
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Martha Willemijntje; 17 december 1960.
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Gent
Kinna, Frank; 30 december 1960.
Schuddinck, Belinda Clara Bertha; 30 december 1960.
Schuddinck, Diana Juliette; 30 december 1960.
Berger, Gustaaf; 30 december 1960.

Degoedt, Marie Mathilde; 30 december 1960.

Groningen
Schröder, Grietje; 12 december 1960.
Schröder, Bernard Rudolf; 18 december 1960.
Westervaarder, Bezina Jakoba; 16 december 1960.
Klunder, Jantje; 20 december 1960.

Haarlem
Johanna Jakoba Harmina

Pilon,

Jennigje;

1

december 1960.

Leiden
Krul, Charles Leslie; 18 december 1960.
Krul, Anna Helena;
december 1960.
Jongkees, Gwendoline; 1 december 1960.
Jongkees, Marianne;
december 1960.
1

1

Leeuwarden
Bos, Marten; 31

Bos, Albert

december 1960.
31 december

Ymko;

1960.

Rotterdam Noord

De
De
De

16 december 1960.
Hubert Arthur; 16 december 1960.
Jager, Ria; 16 december 1960.
van Rijnsbergen, Helena Dirkje; 10 december 1960.

Jager, Jacqueline Amalia;

Jager,

Rotterdam Zuid

Van Os, Lena; 22 december 1960.
De Roo, Maria Francisca; 22 december

1960.

december 1960.
Domenie, Louisa Desiré; 22 december 1960.
Van Os, Jantje Helena; 22 december 1960.
Van Os, Theodorus Arnoldus; 22 december 1960.
Slingerland, Carla Sophia;

16

Utrecht
Quintus Bosz, Wilhelmina Johanna Phillippina; 23 december 1960.

Oostende
Ruysschaert, Dirk Maurice; 11 december 1960.
Ruysschaert, Monique Godelieve; 11 december 1960.
Rosseel, Eric Jonny Verloigne; 29 december 1960.

Vlaardingen
Wijker, Wilhelmina Jacoba Johanna;

1

december

VERHOGINGEN EN VERORDENINGEN

IN

1960.

HET PRIESTERSCHAP

Amersfoort
Schoonderwal, Johan Cornelis; 20 november 1960

als

priester.
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Arnhem
Johan Gerard; 18 september 1960
Regterschot, George Willem; 18 september

Gieling,

als

leraar.

als

leraar.

Assen

van den Berg, Jan Willem; 20 november 1960 als diaken.
van den Berg, Harm Klaas; 20 november 1960 als diaken.
Delft
Kleineveld, Pieter Jacobus; 9 oktober 1960

als

diaken.

Emmen
Wolters, Herman; 13 november 1960 als diaken.
Wolters, Willem; 13 november 1960 als diaken.

Groningen
Bakker, Berend; 18 december 1960
Vetter, Johnny; 25 december 1960
's

als

priester.

als priester.

Hertogenbosch

Broecks, Gerdinand; 18 december 1960

als

diaken.

Rotterdam Zuid
Brand, Rudolf; 13 november 1960 als diaken.
Brand, Dirk Hendrik; 17 november 1960 als diaken.
Brand, Jan; 27 november 1960 als diaken.
Schroeter, Arie; 13 november 1960 als diaken.
Nelisse, Izak Johannes; 13 november 1960 als diaken,
van Boxel, Jacobus Petrus; 20 november 1960 als priester
Verburg, Marten; 4 december 1960 als diaken.

Utrecht
Borg, Dirk;

11

december 1960

als

diaken.

Overleden
Tellenkamp, Booland Gerit Adrianus op 25 oktober 1960

te

Amsterdam.

OVERGEPLAATST
Vuyk, Martinus; van 's Hertogenbosch naar Hoofdkantoor.
Tesch, Gary; van Reizende Elder naar Amsterdam West.
Butler, Val; van Breda als Reizende Elder.
Tesch, Danny; van Hengelo naar Amsterdam West.
Vlam, Alvin; van Haarlem naar Hengelo.
Van Dijke, Gerald; van Den Haag naar Bennekom.
Bogar, James; van Alkmaar naar Bennekom.
Van Blankenstein, Cornelis; van Zendingsschool naar Alkmaar.
Petersen, Dennis; van Groningen naar Breda.
Harmer, Paul; van Enschede naar Groningen.
Dallof, Terry D.; van Zendingsschool naar Enschede.
Elzinga, Charles; van Gent naar Almelo.
Ward, Mondell; van Deventer naar Gent.
Buma, Grant; van Zendingsschool naar Almelo.
Van Woerkom, David; van Zendingsschool naar Deventer.
Spek, Teunis; van Hoofdkantoor naar Haarlem.
Parker, Karen; van Hoofdkantoor naar Rotterdam Noord.
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Strietman, Liahona; van Rotterdam Zuid naar Hoofdkantoor.

Van Komen,

Erica; van

Rotterdam Noord naar Rotterdam Zuid.

Baak, Martinus; van Rotterdam

Noord naar

Vlissingen.

Montgomery, Jerry; van Oostende naar Rotterdam Noord.
Hartman, Jack; van Dordrecht naar Vlissingen.
Sieverts, James; van Haarlem naar Dordrecht.
Eckersell, William; van Utrecht naar

De

Antwerpen.

Arnhem
Gary; van Amsterdam

Bry, James; van

naar Utrecht.
Goff,
naar Oostende.
Wallwork, Leiand; van Antwerpen naar Arnhem.
Mason, Phillip; van Zendingsschool naar Haarlem.
Linford, Richard; van Den Haag naar Amsterdam West.
Sieverts, Bruce; van Zendingsschool naar Den Haag.
Womack, Robert; van Zendingsschool naar Den Haag.
De Bry, Paul; van Eindhoven naar Haarlem.
Nelson, Jerald; van Schiedam naar Eindhoven.
Hillvard, Lyle; van Haarlem naar Schiedam.

AANGEKOMEN
Mason, Phillip Michael; van Salt Lake City, Utah.
Sieverts, Bruce Arnold; van Salt Lake City, Utah.
Womack, Robert Duane; van Blackfoot Idaho.

«F
Phillip Michael Ma:

\rnnl<l Sieverts

Robert Duane

Womack

VERTROKKEN

\$

ilhelmina A.

Linnemann

innemann, Wilhelmina Alida; Aangekomen 16 febr. 1959; Vertrokken 23 dec. 1960.
Werkzaam geweest: Amsterdam, Den Haag als secretaresse voor
Statistiek en Archief en Administratie van de „Ster".
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HET GESPROKEN

WOORD

^Oerdriet en bedachtzaamheid
door

RICHARD

L.

EVANS,

van de Raad der Twaalven.

Enige weken geleden bracht het Tabernakelkcor de muziek van
Mendelssohn's Elia in herinnering, waaraan wij thans een tekst willen
ontlenen, die aldus luidt:

„De
Er

cogst

voorbijgegaan, de zomer

is

is

zijn ogenblikken, dat wij ons het snelle

ten einde". (Jeremia 8 20).
voorbijgaan van de seizoenen
:

worden, en van de dagen en uren; zij komen ons zo
buitengewoon kort voor. Wij zijn in de dagelijkse details zo geabsorbeerd, dat het soms moeilijk is de richting te bepalen. „Het is een gccd
d ng te weten waar men is", las ik onlangs, „maar het is beter te weten
waarheen men gaat". Daar zouden wij aan toe willen voegen: „Het is
ook een goed ding te weten waarom". Er moet een doel zijn, willen de
dingen betekenis hebben. Nutteloos gedoe, tijdpassering zonder doel,
maakt het leven lusteloos. En als wij een woord aan de hand moesten
bedoen vandaag, dan zou het het woord „bedachtzaamheid" zijn
dachtzaamheid, stil staan om te overwegen wat we gaan doen, welk
doel wij nastreven. Een zin van Thomas Hood suggereert een houding,
die tenminste van tijd tot tijd van pas is: „Sta schaduwloos", zept hij,
intens bewust

;

—

„gelijk de stilte, en luister". Luisteren, denken, een weinig uit de drukte

van

alle

dag

— een weinig

de polsslag te matigen,

om

tijd

na

koortsachtig jagen, een weinig
bepalen. Er

komen

om de geest tot rust te brengen,
denken, kalm te zijn,, bevrijd van het

genomen
te
tijd

nemen om de waarde van het doel

dikwijls vragen

bij

te

ons op, dikwijls zijn wij veront-

kunnen de slaap niet vatten. De dingen willen niet uit onze
gedachten en hinderen ons. Maar verdriet is geen vervangingsmiddel
voor bedachtzaamheid
de bedachtzaamheid, die de geest tot rust
brengt
die doet overpeinzen, bidden, waarderen en die zich niet in
de routine verliest, in de onbeduidendheid van het dagelijks detail. Het
leven is een zoeken en de belangrijkheid van dat zoeken mag in de snel
voorbijgaande seizoenen niet uit het oog worden verloren. Wij pleiten
voor het inhouden van de pas, die maar al te snel gaat om de betekenis
van de voorbijgaande taferelen op te nemen. Wij pleiten voor een
gebedsvol pauseren, voor bedachtzaamheid, voor groter besef van het
uiteindelijke doel, vóór de oogst voorbij is, vóór de zomerdagen ten
rust en

—

einde zijn.
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