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ONZE PROFEET SPREEKT
President McKay
waarschuwt tegen

de gevaren die
de jeugd bedreigen
(Toespraak in de

eerste

vergadering van de
te

„Zalig zijn ze

geboden

die

doen (Openb. 22

:

zijne

Salt

14).

Jaren geleden werd in een van onze
schoolboeken een geschiedenis verteld van enige jonge mensen die in
de richting van de Niagara watervallen de rivier afvoeren.

134ste jaarlijkse conferentie

Lake City op zaterdag 4

van de kerk in de Tabernakel

Een man

april

1964.)

len van ons stellen zich tevreden
met op de oever te staan en te roepen: „Er dreigt gevaar".
Deze morgen ben ik voornemens
alle jonge mensen te waarschuwen

tegen drie gevaren die het succes

en het geluk van de jeugd bedreigen:

aan de oever riep hen toe: „Jongelui, ahoy, de watervallen zijn
beneden je!"
Maar zij sloegen op zijn waarschu-

eerste: De funeste gewoonte
van sigaretten roken.
Ten tweede: Het toenemend aan-

wing geen acht totdat zij
beseften dat zij midden

Ten

stroomversnelling zaten.
alle

te

laat

in

de

Ondanks

krachtsinspanning slaagden

zij

die

hun boot stroomopwaarts
„En dus", zeide de man
hen had gewaarschuwd, „vlo-

gen

zij

er niet in
te

keren.

er

vloekend en schreeuwend

over heen"!

De

les maakte een onuitwisbare
indruk op mij, maar nu komt ze
mij onvolledig voor.
Op de oever staan en roepen:
„Jongelui, ahoy, er dreigt gevaar"
is één ding, maar de stroom in te
roeien en zo mogelijk in de boot te
komen van de jonge mensen en met
vriendelijkheid, met overreding en
desnoods onder wettige dwang de
boot uit de stroomversnelling te
krijgen, is een ander ding. Te ve-

Ten

tal

echtscheidingen.
derde:

delijke

De

normen

neiging
als

om

minder

de ze-

heilig te

beschouwen.
Honderddertig jaren geleden ontving de Profeet Joseph Smith een
openbaring die „de orde en de wil
van God toont voor het tijdelijk

van alle heiligen in de
dagen" L. & V. 89 2). Zij
heeft betrekking op de physieke,
welzijn
laatste

:

intellectuele, zedelijke en geestelij-

ke aard van de mens.

meer

in

't

Zij

betreft

bijzonder het verband

tussen de begeerte

van de mens en

zijn

gezondheid en levenskracht.

De

wijze

waarop iemand op

zijn

begeerten en impulsen, wanneer die
zijn

opgewekt, reageert, tekent

in

zekere mate zijn karakter.
In zulke reacties wordt het vermogen van de mens om zich te beheer-
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zwakheid
Dat
gedeelte van het Woord van Wijsheid, dat over bedwelmende midsen geopenbaard of zijn
die

hem dwingt

tot toegeven.

delen handelt, gaat

daarom dieper

eigendom

is

het grondbeginsel

Het

is

voor iedereen een teken van
fundamenis een

beschaving, het
tele

Christelijke deugd.

volkomen

De openbaring

kig genoeg zijn

zegt

dat

sterke

definitieve verklaring die de toets

een eeuw
geuit
werd
Zij
b|eeft doorstaan.
zeven
maar
door een man die nog
en twintig jaar oud was en die, bezien van het standpunt van menselijke geleerdheid, maar weinig wist
der kritiek langer dan

van physiologie, hygiëne of de betrekking tussen geest en lichaam,
tussen

karakter en geestelijke gekennis kwam van

steldheid. Zijn
inspiratie.

Met

een

onwankelbare

overtuiging en met een zekerheid
dat de verklaring de toets van alle
doorstaan,
zou
onderzoekingen
hij dat sterke dranken en tabak, behalve voor uitwendig ge-

zeide

bruik, niet goed voor de

mens

zijn.

In de laatste honderd jaren heeft
de wonderbaarlijke vooruitgang

van de wetenschap het mogelijk gemaakt om door proefnemingen de
nadelige werking van bedwelmende middelen op de zenuwen en het
weefsel van het menselijk lichaam
na te gaan. Waarnemingen en experimenten hebben hun uitwerking
op het karakter aangetoond. Al
die experimenten en waarnemingen
hebben slechts de waarheid bewezen van de verklaring van de
jonge man: „Sterke drank en tabak
zijn niet goed voor de mens".
Respect voor andermans rechten en

132

De

nico-

kenmerk van ware

dan de nadelige uitwerking op het
lichaam en tast de wortel van de
karaktervorming zelf aan.
dranken en tabak niet goed voor
de mens zijn. Dat is een duidelijke,

van

een goed geordende maatschappij.

tine schijnt dit

beschaving af

te

stompen, zo niet

te vernietigen.

Ongeluk-

vrouwen de bekla-

genswaardige slachtoffers daarvan
geworden en de ergste overtreders
in de maatschappij. Er zijn nog
vervoermiddelen
enige openbare
met niet-rookcompartimenten en
enige eetgelegenheden met bordjes

„Verboden

te

roken".

Nu komt het

echter vrij geregeld voor dat

vrouw

men

daarvan
niets aantrekt en met opperste minachting voor de gevoeligheden van
haar medepassagiers, in een vliegtuig of een trein begint met een sigaret op te steken.
een

ziet

die zich

Vele openbare gebouwen zijn dikwijls bezaaid met afgebrande lucifers en sigaretten- en sigareneindjes. Menig kostbare brand in hoflats en huizen is ontstaan
tels,
door brandende sigaretten, achteloos

weggeworpen.

Als mannen en vrouwen moeten
roken, en het schijnt wel dat nu
velen aan die gewoonte verslaafd
zijn, laten zij

dan, terwille van de

zindelijkheid en netheid, en
consideratie

voor

ook

anderen,

uit

zich

onthouden van het beschadigen
van meubelen, karpetten, enz. en
van het strooien van as en sigarettenpeukjes in gebouwen waar
mensen voor onderricht of ontspanning bijeen komen.

Doch

afgezien van dat alles: de
wetenschap heeft nu bewezen dat
aan het roken van sigaretten een

Mei 1964
veel groter gevaar verbonden is.
Dr. George James, Inspecteur van
de volksgezondheid te New-York,

zeide de 17de maart 1964 dat

hij

„weet dat binnen de volgende zes
maanden duizend sigarettenrokers
in
New-York aan longkanker,
keelkanker en andere ziekten tengevolge van hun rookgewoonten,
zullen sterven".

Zaterdag 11 januari 1964 publiceerden kranten in het gehele land
de volgende verklaring:
.,Een speciale groep wetenschappeoverheidspersonen bracht het
roken van sigaretten met vijf vormen van kanker in verband, en
ncemde de gewoonte een gevaar
voor de gezondheid die een gepast
ingrijpen noodzakelijk maakt".
lijke

Dit lang verwachte rapport van

TIEN

geleerden en internisten ver-

klaarde

een serie studies

dat uit

dat

bleek

,,het

sterftecijfer

van

met

niet-

sigaretrokers, vergeleken

rokers voor een aantal ziekten
zonder hoog was".

Ik doe

bij-

een beroep op alle jonge

mannen en vrouwen om deze

ver-

gewoonte na te laten,
niet alleen wegens de invloed die
karakter heeft, maar
zij op hun
ook vanwege de alarmerende bewijzen van doktoren en geleerden
dat zij een van de hoofdoorzaken
van kanker is.
Een andere bedreiging van onze
maatschappij is het toenemend aanderfelijke

tal

echtscheidingen; en de neiging

het

huwelijk

niet

meer dan

te

beschouwen

als

een overeenkomst

die bij de eerste moeilijkheid of het
eerste

misverstand

kan

worden

verbroken.

Een van onze kostbaarste

bezit-

tingen

is

ons gezin.

De

familieban-

den gaan voor en zijn in ons huidig bestaan meer waard dan alle
andere maatschappelijke banden.

Daar wordt de

eerste harteklop gevoeld en ontspringen de bronnen

van

liefde.

Het

is
de voornaamste
voor menselijke deugden.
Zijn
verantwoordelijkheden,
vreugden, droefheid, glimlachjes,
tranen, hoop en zorgen vormen de
voornaamste invloeden in het leven van de mens.

tehuis

school

Wanneer iemand zaken of genoegens boven

zijn

tehuis

be-

stelt,

van dat ogenblik af zijn ziel
te verzwakken. Wanneer de club
meer aantrekkingskracht voor een
man heeft dan zijn tehuis, is de
tijd voor hem gekomen om met
schaamte te bekennen dat hij de
schoonste kans van zijn leven heeft
gemist en in ware manlijkheid tekort is geschoten. Geen enkel ander succes weegt op tegen mislukkingen thuis. De armste hut waarin
gint

liefde heerst in een eensgezinde fa-

voor God en komende gevan veel groter waarde
dan welke rijkdom ook. In zulk
een woning kan God wonderen
doen en zal dat ook doen.
milie,

is

neraties

Reine harten in een reine woning
zijn
altijd binnen fluisterafstand
van de Hemel. Gezien in het licht
van de Schrift, zowel uit oude als
uit deze tijden, kunnen wij met
recht concluderen dat het ideaal
van Christus met betrekking tot
het huwelijk het ongebroken tehuis
is en dat toestanden die tot scheiding leiden, Zijn goddelijke leer
geweld aandoen.

Enkele van deze toestanden wil

ik
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noemen: ongeloof van de man of
de vrouw of van beiden, voortdudronkenschap,

rende

geweldple-

ging, langdurige gevangenschap, de

vrouw en

het gezin tot schande, de

van een onschuldig
met een onverlaat. In deze
en misschien nog andere gevallen
kunnen zich omstandigheden voordoen die het voortduren van de
echtelijke staat nog erger doen zijn
dan een scheiding. Doch dit zijn
vereniging
meisje

,

uitzonderingen
gissingen, de

-

het zijn de ver-

rampen in het huweze konden wegnemen

Als wij
zou ik zeggen dat er nooit
lijk.

scheiding behoorde te zijn.

een

Het

is

Christus'ideaal dat het Tehuis en

het Huwelijk eeuwig zullen zijn.

Het huwelijk

is

een heilige verbin-

om

welbekende redenen
wordt aangegaan - in de eerste

tenis die

om

plaats

een gezin

te stichten.

Ik weet van geen andere plaats
waar het geluk een veiliger oord
heeft dan in het tehuis. Het is mogelijk er een stuk hemel van te maken. Werkelijk, ik

voor

als

stel

mij de hemel

een voortzetting van het

Iemand heeft eens
tehuis waar tevredenheid heerst, is een van de verhevenste verlangens van dit leven".
ideale

tehuis.

gezegd: „Het

afnemend geboortecijfer
en een toenemend aantal echtscheiEen

steeds

dingen zijn onheilspellende

teke-

van het tehuis
en het voortbestaan van een natie
nen die de

stabiliteit

bedreigen.

Ten
zinen

einde het opbreken van gete

verhinderen, moeten wij

de huidige neiging om het huwelijk
vanuit een laag standpunt te bezien, vervangen door het verheven

standpunt dat Jezus Christus dien134

aangaande inneemt. Laten wij het
huwelijk beschouwen als een heilige plicht en een eeuwige verbintenis of eeuwig gemaakt kan worden.
Jonge mensen van beiderlei kunne
moeten verantwoordelijkheden en
idealen van het huwelijk worden
bijgebracht, zodat

zij

beseffen dat

het huwelijk verplichtingen

brengt en niet een instelling

meeis

die

naar willekeur kan worden opgeheven.

Hun moet worden
vere liefde

geleerd dat zui-

tussen

de

geslachten

een van de nobelste dingen op aarde is en het verwekken en groot-

brengen van kinderen de hoogste
menselijke plicht. In dit opzicht is
het de plicht van de ouders een
voorbeeld te zijn, opdat de kinderen de heiligheid van het gezinsle-

ven en de daarmede verbonden
verantwoordelijkheid kunnen zien
en in zich opnemen.

Het aantal gebroken huwelijken
kan worden verminderd indien paren, zelfs vóór zij het altaar naderen, beseffen dat het huwelijk
een toestand van wederzijds dienst-

betoon is, een staat van geven en
ontvangen, en dat elk van hen zo
veel mogelijk dient te geven.

De

boosaardige vijand van het ge-

zinsleven
dit

is

kwaad

de onzedelijkheid.
zegt Victor

Van

Hugo:

,,De heilige wet van Jezus Christus

bestuurt

onze

beschaving

doch

doordringt haar nog niet. Er wordt
gezegd dat de slavernij uit de Europese beschaving is verdwenen.
Dat is een vergissing. Zij bestaat
nog, maar haar prooi bestaat nu
alleen uit vrouwen en men noemt
ze prostitutie".

Dit verderfelijke

kwaad

is

voor
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mannen even demoraliserend

als

voor vrouwen.
In de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen is
geen dubbele moraal. De jonge man
behoort het huwelijksaltaar even
geschikt voor het vaderschap te naderen als zijn geliefde voor het
moederschap.
Kuisheid vóór het huwelijk is de
bron van harmonie en geluk in de
woning en de voornaamste factor
die tot de gezondheid en het voortbestaan

Trouw

van

het

bijdraagt.

ras

en betrouwbaarheid en

lief-

de voor God zijn de kenmerken
van het deugdzame vrouw zijn en
van krachtige manlijkheid. Het
woord des Heren tot de Kerk luidt
,, Bewaar
uzelf onbevlekt van de
zonde der wereld."
De grondtrek van een edel karak:

ter

is

onkreukbaarheid. Naar deze

deugd kan de sterkte van mens en
natie
tie

worden beoordeeld. Geen naworden welker

zal ooit groot

Uit

„Opgang"

vertrouwde dienaren wetten uitvaardigen voor persoonlijk gewin,
die een

openbaar ambt voor eigen

voordeel gebruiken of die op een
of andere wijze het gouvernement
bestelen.

Eerlijkheid,

oprechtheid

doeling moeten de

van be-

overheersende

karaktertrekken zijn van de leiders
van een natie die werkelijk groot
wil zijn.
in de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laat-

Laten wij
ste

Dagen,

als

burgers van dit ge-

onze invloed gebruiken
om te zorgen dat mannen en vrouwen van oprecht karakter en onbetwistbare eer voor ambten worden
gekozen; dat onze tehuizen niet
door ontrouw worden ontwijd en
gebroken; dat de kinderen daarin
geleerd wordt de geboden des Heren te onderhouden, eerlijk te zijn,
oprecht kuis, weldadig en deugdzaam, goeddoende aan alle menliefde land,

sen.

van Henriëtte Roland Holst

Het voelen van de Liefde is het beste
Voor mij; het heeft de grote veiligheden
In deze

wateren-oneindigheden

Deze oceanen-wijdheid zonder kusten.

Wanneer ik haar maar heb, ga ik geruste
Er woont een vastheid door mijn ziel en leden,
Uit

alle

smarten

Dat het zo goed

een glans van vrede:
ben ik mij bewuste.

stijgt
is

Daarom weet

ik dat zij des levens eerste
diepste wet van het worden,
Harteklop van het eeuwige bewegen.

Beginsel

Wanneer

is,

zij

in

ons

leeft

het volste en teerste

harmonie daarmee gestegen:
Hoe zouden rust en kracht ons niet omgorden?
Zijn wij tot
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GENEALOGIE
het

Over Genealogie en
archief in Salt Lake City

April 1836 de profeet

ze leden zullen ook niet tot vol-

Elia aan Joseph Smith verschenen

making kunnen komen, zoals u in
ons vorig artikel hebt kunnen le-

Nadat op

3

was om de sleutelen van de verzegelende macht over te dragen, is
overal in de wereld het genealogische werk begonnen. De genealogische verenigingen zijn als paddestoelen uit
de grond verrezen.
Hier in Nederland zijn er ook diverse.

zen, tenzij ze dit wel gaan doen.

Sinds 3 April 1836

werk

verricht.

Salt

er in

maal mee begonnen zijn, niet meer
mee ophouden. Al zijn ze zich
hiervan niet bewust, het is toch de
stem van Elia, die hen hiertoe
roept. Ik ben er van overtuigd, dat
zij hiervoor hun zegeningen ontvangen zullen, ook al kunnen zij
zelf niet werken voor de doden,
want doordat zij dit werk gedaan
hebben, en er ontelbare genealogieën in druk verschenen zijn,
waaruit een ieder vrijelijk mag

er al heel

wat

ogenblik zijn

Lake City 500.000.000
waarvoor gewerkt is

gezinslijsten,

of wordt.

1000

Heel veel mensen, ook, of liever
gezegd juist, buiten onze kerk doen
het onderzoekingswerk naar hun
voorvaderen. Ze worden er toe gedreven en kunnen er, als ze er een-

is

Op het

Het

Dagelijks

komen daar

bij.

archief in Salt

Lake City

is

het grootste ter wereld.

In alle landen, waar toestemming
verkregen wordt, worden de boeken in de archieven gemicrofilmd
en in Salt Lake City bewaard. Uit
heel de wereld zijn daar dus afschriften van de archiefboeken. Er
is een grote leeszaal, waar leesapparaten zijn, waarin de microfilms

op ware grootte geprojecteerd worden, zodat iedereen daar zijn onderzoek kan verrichten. Onnodig
te zeggen, dat het voor iedereen
toegankelijk

is.

Dagelijks

komen

vaak mogelijk daar-

daar ongeveer 600 mensen naar
hun dode verwanten zoeken.

genealogie,

halen voor onze
waardoor voor die
doden toch het werk gedaan kan

gehouwen, waar duplicaten van de
microfilms bewaard worden om ze

worden.

te beveiligen tegen

putten,
uit

is

het

gegevens

Waren

te

al onze leden ook maar zulke goede speurders! Maar vele leden wenden hun „harten" nog helemaal niet tot „hun vaderen". De-
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In de rotsen zijn grote tunnels uit-

oorlogen en an-

dere rampen.

Dit
dat

is

al

zo bekend in de wereld,

regeringen

van verschillende

landen het verzoek aan de kerk ge-

Mei 1964
richt hebben iemand te sturen, die
van de belangrijke staatsarchieven
microfilms kan maken en die dan
te bewaren in de rotstunnels van de

kerk.

En de kerk doet

In 1911 heeft

zijden.

dit.

Nephi Andersen, die
van de Genealogi-

later secretaris

cal Society

zien,

dat

werd, in een visioen gede verslagen van de

doden en hun geschiedenis, van alle
landen onder de hemel, vergaderd
zouden worden tot één grote centrale bibliotheek hier in Zion.

Op

later.

vervulling van deze profetie

gekomen.

Het

Op

1

juli

Elke maand komen er 200 boeken
en 3000 filmrollen bij. En nu zijn
er nog landen, waar het microfilmwerk niet toegestaan is. Als
deze landen ook eenmaal toestemming geven, wordt het dus nog veel
meer.

is

1963 waren er

een enorm werk.

Het werk
waar we allemaal aan
mee moeten werken, tot heil van
onze doden en onszelf.
Het

dat ogenblik waren nog maar

2000 boeken voorhanden en het
microfilmwerk begon pas 27 jaar

De

67000 gedrukte boeken en bovendien waren er 342.483 rollen film,
die tezamen
1.649.161 gedrukte
boeken bevatten, elk van 300 blad-

is

des Heren,

Broeders en zusters, laten wij onze
in gerechtigheid bren-

offerande
gen!

lezen van de microfilms.
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Dis is een van de acht vleugels van het ondergrondse gewelf van de Mormoonse Kerk,
20 mijl van Sak Lake City, waar de genealogische gegevens tegen rampen van
iedere aard worden geborgen.

Vragenrubriek
Vraag: Op latere leeftijd, toen mijn
kinderen al volwassen waren, ben
ik lid van de kerk geworden. Ik
heb nog voor hij stierf een eeuwig
huwelijk

met mijn

man mogen

Mijn kinderen zijn geen lid
van de kerk. Ik heb een zoon, die
ongeneeslijk krankzinnig is en de
inrichting nooit verlaten mag. Kan
hij door middel van een plaatsvervanger aan ons verzegeld worden?
Na informatie in Sak Lake City
kwam de volgende raad: Vraag
sluiten.

van

138

de

geneesheer-directeur

een

medische verklaring (liefst in het
Engels)
over
dit
ongeneeslijk
krankzinnig zijn. Stuur deze verklaring met het verzoek om toestemming tot verzegeling middels
een plaatsvervanger, via het genealogisch comité naar Elder Tanner,
hoofd van de Genealogical Society,
tevens tweede raadgever van de
profeet.

Zendt

uw

vragen

in

aan zuster

J.

Maandag-van Kooten, Bosweg 18,
Bennekom 1ste raadgeefster en secretaresse van het
Genealogisch
Comité in de Nederlandse zending.
5
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GEESTELIJKE GAVEN
In de ware Kerk van Christus
moeten geestelijke gaven steeds
aanwezig zijn. Zij getuigen van de
waarheid van die kerk en zij kunnen alleen door het gezag en de
macht van het priesterschap worden aangewend. In Leer & Verbonden, afd. 84 65-72 kunnen wij
het volgende lezen: „Deze tekenen
zullen hen die geloven volgen: in
Mijn naam zullen zij vele wonderMijn
baarlijke werken doen; in

van geesten bezitte kunnen begrijpen. En hoe kan deze gav%
evenwel worden verkregen indien
er geen gaven van de Geest bestaan? En hoe kunnen deze gaven
verkregen worden zonder openba-

naam

sommigen
sommigen

:

zullen

pen; in Mijn

zij

duivelen uitwer-

naam

zullen

zij

zie-

ken genezen; in Mijn naam zullen
de ogen van de blinden openen
en de oren van de doven ontsluiten; en de tong van de stomme zal
spreken; .... en het vergif van een
slang zal geen macht hebben hen

zij

te

deren."

Het zevende

artikel

van de Artike„Wij geloven

onderscheiden
ten

om

deze dingen

ring?

Christus voer op ten hemel en gaf

aan de mensen gaven. „En Deze
heeft gegeven
len,

sommigen

Maar hoe werden
feten, evangelisten,

raars gekozen?

openbaring)

herders en

Door

en

geestelijke

van de Heiligen onder leiding van hen, „die God zal aanwij-

bezit

zen en over de Kerk zal aanstellen"; dat is het priesterschap en

haar ambtsdragers.
Dergelijke gaven zijn dikwijls gevaarlijk als

schap

zij

buiten het priester-

om worden aangewend

en in

zij dan manifestaties
van kwade geesten.

de regel zijn

Profetie (Openbaring).

Een mens moet de eave van het

le-

(of
-

door een goddelijke bekendmaking
- door
middel van het priesterschap, georganiseerd volgens de orde Gods en
en een goddelijke handeling

len

Deze

profetie

handoplegging

goddelijke aanstelling.

van talen enz.".
gaven zijn in het

leraars".

apostelen, pro-

de gave van talen, profetie,
openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging

en

evangelisten,

tot

tot herders en

len des Geloofs luidt:
in

tot aposte-

en sommigen tot profeten, en

hielden

in

De

aposte-

vroeger tijden

de

van dit priesterschap
van de verborgenheden van het
Koninkrijk Gods
en daarom waren zij in staat alle dingen met besleutelen

-

-

trekking tot het bestuur der Kerk,
het

welzijn

der

samenleving,

de

toekomstige bestemming van de
mens en de macht en invloed van
geesten op te lossen en duidelijk te

maken. Want zij beheersten deze
hun goeddunken, geboden hun in de naam van Jezus
uit te gaan en bespeurden hun boosaardige en verborgen werkzaamheden, toen zij onder het masker van
vroomheid de Kerk in bezit trachtgeesten naar
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ten te nemen, haar belangen tracht-

der

aan de afgodendienst had
overgegeven. Hij was in staat de
zonde van Korach, Dathan en

J.S. blz. 219).

venaressen en waarzeggers in hun

De

handelingen, en de ware profeten

ten te schaden en de

verbreiding

waarheid trachtten tegen te
houden (Leringen van de Profeet
priesterschap dient met de bron

waarheid in verbinding te
staan; haar werkzaamheden moeten door openbaring worden geleid. De eerste grote gave aan de

van

alle

priesterschap

is

openbaring.

Zij,

zich

Abiram

des

te

Heren aan

wist hoe
die

ontdekken, alsmede to-

hij

lonische

beheerste en

Het

priesterschap

is

het enigste of-

kanaal waarlangs de Heer

ficiële

wil aan de mensenkinderen

Zijn

bekend maakt.

Door

het priesterschap openbaren

zich hemelse wezens of

wordt

in-

gegeven naar gelang op een
bepaald moment nodig is. Openbaring inwerkend op de menselijke
geest,
vergroot ware kennis en
wijsheid en zij opent visioenen van
het eeuwige leven.
Het beginsel van voortdurende,
noodzakelijke openbaring
de
is

spiratie

van
ook Mosiah 8

grondstelling
(zie

De gave om

te

het
:

evangelie

13-17).

kunnen onderschei-

den.

Een

macht bestond in de
verschillende eeuwen door middel
van het priesterschap. Mozes kon
de macht van de tovenaar herkendergelijke

nen en aantonen, dat hijzelf een
dienstknecht van God was. Hij
wist (door openbaring)

toen

hij

zich op de berg bevond, dat Israël

140

vinden,

die

gestolen.

geest aanwij-

de vierhonderd profeten

zen,

van God te ontvangen,
waardoor zij in staat zijn hun persoonlijke zaken te besturen en
waardoor zij hun werkzaamheden
in de kerk goed kunnen verrichten.

wijzen. Jozua

overkleed had

Micha kon de boze

INDIEN ZIJ EEN
REIN LEVEN LEIDEN, openbaringen

te

man kon

de gouden tong en het Baby-

die priesterschapsdragers zijn, zijn

gerechtigd,

de

indien men naar zijn
raad had geluisterd, zouden vele
levens gespaard zijn gebleven (zie
II Kron. 18). Elia, Eliza, Jesaja,

Jeremia, Ezechiël en vele andere
profeten bezaten deze macht. Onze

Heiland, de apostelen en ook leden
van de Kerk ontvingen deze gave,
want Paulus zeide: (I Cor. 12)

„Aan de een is de gave der tongen
gegeven en de andere de uitlegging
der tongen, aan een ander de werking van wonderen, aan een ander
de profetie, aan een ander het onderscheiden der geesten".

Al deze gaven waren afkomstig
van dezelfde Geest Gods en waren
allen gaven Gods. De gemeente in
Efeze was door middel van dit beginsel in staat om te beproeven
,,

degenen,

die

uitgeven,

apostelen zijn, en

zij

dat

zij

zijn het niet;

en hebt ze leugenaars bevonden".
(Openb. 2 2) (Leringen van de
:

Profeet J.S. blz. 219).

De gave van

genezing.

„En er werden grote en wonderbawerken gedaan door de discipe-

re

len van Jezus, aangezien zij de
zieken genazen en de doden opwekten en de lammen lieten lopen,

aan de blinden hun gezicht teruggaven en de doven lieten horen; en
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allerlei

soorten van wonderen de-

den

onder de mensenkinderen;
deden nimmer wonderen,

en

zij
zij

dan
tus".

naam van

de

in

(IV Nephi

De macht

1

stemming weten. Want die geesten,
die in de zwakzinnige gevaren
waren,
,,Zijt

5).

:

der bediening.

Daarom oefenden

zij macht
en
over de discipelen van
Jezus, die met hen verbleven, en
zij wierpen hen in de gevangenis;
,,

gezag

uit

maar door de macht van het
woord Gods, die in hen was, werden de gevangenissen

tweeën ge-

in

en

gingen

zij

verrichten (IV

Nephi

1

:

ringen blz. 41).

Om
van de opneming nu

een macht, die tot het priesterschap behoort. Er zijn vele dingen,
die tot het priesterschap en de sleutelen er van behoren, die van voor
de grondlegging der wereld verborgen zijn gehouden. Zij zijn voor
de wijzen en verstandigen verborgen gehouden om in de laatste dagen te worden geopenbaard. (Leringen van de Profeet J.S. blz 179)

Uit

zij

Wat

uw

ijdel

is

in de

tre

zult

DIE BE-

bundel

Henri'étte

Roland Holst

huis van alle ijdelheden;

kan voor

Hem

Laat een hoge wind door

En

ZIJ,

(wordt vervolgd)

„Verworvenheden" van
Zuiver

is

CS.

hun be-

„De afgezant"

prediken

KLEED ZIJN MET DE MACHT
VAN HET PRIESTERSCHAP
KUNNEN MET GEZAG DE
LERINGEN VAN CHRISTUS
ONDERWIJZEN EN DE MENSENKINDEREN
UITNODIGEN TOT DE KERK VAN
CHRISTUS TE KOMEN.

over het kwaad.

worden en dat

het evangelie te

DOCH ALLEEN

Het schijnt ook, dat boze geesten
eveneens hun grenzen en wetten
hebben, waardoor ze bestuurd en
beheerst

het Evangelie.

ook het gezag van het priesterschap
onontbeerlijk. Iedereen mag de ware leer verkondigen en hij of zij
zal
daarvoor worden gezegend,

is

De macht

door het pries-

30).

Het prediken van
leerstelling

Heiland:

terschap beheerst kan worden. (Le-

De opneming.
De

de

tot

Gij hier

bezitten, die alleen

voort met
machtige wonderen onder hen te
spleten

zeiden

gekomen om ons te
pijnigen voor onze tijd?" En toen
Satan voor de Here verscheen temidden van Gods kinderen, zeide
hij gekomen te zijn „van om te
trekken op de aarde en van die te
doorwandelen". Hij wordt nadrukkelijk de „overste van de macht
der lucht" genoemd en het is duidelijk, dat die geesten een macht

Jezus Chris-

Hem

niet bestaan;

uw kam'ren

gaan

zien nad'ren in vrede.
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DE VRAAG
maand

van de
beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,
^President

De

van de Raad der Twaalven

minste in het Koninkrijk

VRAAG: „Van Johannes de Doper

29 januari 1843

wordt gezegd dat onder allen die
van vrouwen geboren zijn, niemand groter was dan hij; toch was

Nauvoo gehouden,

de minste in het koninkrijk des
hemels groter dan hij. Wij begrijpen niet hoe dat kan zijn. Zoudt
u ons daar een antwoord op willen

Joseph Smith

ANTWOORD:

Dit gezegde heeft
betrekking op de achting die de
Heiland Johannes toedroeg en
staat in Lucas 7

:

28

vermeld en

werd door Hem geuit nadat de
discipelen van Johannes tot Hem
waren gekomen en gezegd hadden:
„Johannes de Doper heeft ons tot

U

afgezonden, zeggende: Zijt

die

komen

gij

zou, of verwachten wij

een ander? Later getuigde de Heiland van de grootheid van Johannes' zending,

welk getuigenis

in

Lu-

28 wordt gevonden.
Tijdens een vergadering op zondag
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Tempel van

gaf de Profeet
antwoord op deze

Hem was

vergadering
dit te
gevraagd
een week tevoren
geen
tijd
de
toen
liet
doen, doch
opgeven
de
Wij
toe.
antwoord
merkingen van de Profeet hier
vraag.

De vraag

:

de

in een

volledig weer:

geven?"

cas 7

in

voort

sproot

uit

de

woorden van Jezus: ,,.... Onder
die van vrouwen geboren zijn, is
niemand meerder profeet dan Johannes de Dooper; maar de minste
in het Koninkrijk Gods is meerder
dan hij". (Lucas 7 28.) Waarom
wordt Johannes als een van de
grootste profeten beschouwd? Zijn
wonderen konden zijn grootheid
:

niet

hebben gemaakt.

eerste: Hem was de goddelijke
zending toevertrouwd om de weg
te bereiden voor het aangezicht des
Heren. In wie werd ooit, daarvóór
of daarna, zulk een vertrouwen

Ten
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gesteld? In niemand.

Ten Tweede:

Hij ontving de be-

langrijke opdracht

van hem

Mensen

vereist
te

-

en het werd

-

om

de Zoon des
Aan wie viel
beurt? Wie had

dopen.

op aarde, die de sleutelen der
macht droeg. De Joden moesten
zijn instructies opvolgen of anders
werden zij veroordeeld door hun
eigen wet.

deze eer te
ooit dit voorrecht en deze glorie?

Christus zelf vervulde alle gerech-

Zoon van God
de wateren van de doop en had

tonen aan de wet die Hij aan Mozes op de berg had gegeven en zo
doende eerde Hij de wet inplaats

ooit

Wie
in

leidde ooit de

het voorrecht de Heilige Geest te
zien nederdalen in

vorm van

de

een duif, of beter gezegd in het teken van de duif, deze bediening tot

Het teken van de
werd vóór de schepping van

een getuigenis?
duif

de wereld ingesteld,

als

een getui-

van de Heilige Geest, de duivel
kan niet komen in het teken van
ge

De

een duif.

Heilige Geest

is

een

Persoon en heeft de gedaante van
persoon en bepaalt zich niet
tot de vorm van de duif, maar tot

een

De

Heilige

in een duif

worden

het teken van de duif.

Geest kan niet

veranderd, doch het teken van de
duif werd aan Johannes gegeven
om de echtheid van de handeling
te tonen,

cf

teken

schuld

daar de duif het embleem
van waarheid en on-

is.

Wettig bestuurder van

het Koninkrijk.
Ten derde: Johannes was in die
dagen de enige wettige bestuurder

van de zaken van het koninkrijk

tigheid door

gehoorzaamheid

te be-

van die te vernietigen. De zoon
van Zacharias ontwrong aan de
Joden de sleutelen, het koninkrijk,
de macht en de heerlijkheid door
de heilige zalving en het decreet
des hemels en deze drie redenen
maken hem tot de grootste profeet,

van vrouwen geboren.
de tweede vraag: Hoe was de

Nu

minste in het koninkrijk des hemels
groter dan hij?

In antwoord hierop vraag ik: Wie
bedoelde Jezus toen Hij sprak over
de minste? Jezus werd beschouwd
als

een die

de minste aanspraak

maakte in God's koninkrijk, en
had (schijnbaar) het minste recht
op hun geloofwaardigheid als
profeet, alsof Hij had gezegd: „hij
die als de minste onder u wordt beschouwd, is groter dan Johannes
-

dat ben

Ikzelf".

(Zie Leringen

van de Profeet Joseph Smith,

blz.

292).

Een woord van de Zendingspresident

De beste Zendeling
Uw

buren of vrienden MorU de verantwoordelijkheid gevoeld uw kennis van het
Evangelie met hen te delen, doch

Zijn

monen? Hebt

wist

U

slechts niet

pakken?
dat

zij

heugen

U

Zoudt

Mormonen
in

de

hoe het aan te
graag willlen

zijn

en zich ver-

volheid

van

het
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Evangelie en de volmaakte kennis
van Jezus Christus, zoals U dat als
lid in

deze Kerk geleerd hebt?

Waarom

U

een
een manier waarop
is
zendeling in hun huis kunt brengen. De zendeling waarover ik
spreek is één van die beproefde en

Er

ervaren zendelingen in de Kerk.
Deze zendeling heeft enkele van de
grote mannen van de Kerk bekeerd. Zelfs profeten. Hij heeft ge-

mensen gemaakt van sombeweerden atheïst te zijn.
Hij heeft christenen gemaakt van
sommigen die het Messiasschap van
lovige

migen

die

Christus ontkenden.

U

behoeft niet bang te zijn dat
en uw geloof niet

deze zendeling

U

goed zal vertegenwoordigen bij uw
vrienden en buren, want deze zendeling is welsprekend.

Deze zendeling is in staat zijn onderzoekers met zijn uitleg van het
Evangelie van Jezus Christus te
boeien. Het ligt in het vermogen
van deze zendeling een uitleg van
het Evangelie te geven, die duidelijker

is

en

zuiverder

dan

uw

vrienden en buren ooit tevoren gehoord hebben. Deze zendeling is er
voor het speciale doel uw buur en
vriend te overtuigen dat Jezus de
Christus

is

van het pad zal brengen dat
Eeuwige Leven leidt.

en dat Joseph Smith
God was.

een profeet van

U

tot

het

U aarzelen zo'n on-

zoudt

schatbaar geschenk te geven aan
niet
lief hebt? Bent
hen die

U

U

met het Evangelie van Jezus
Christus? Waarom geeft U hun
dan niet een exemplaar van het
Boek van Mormon en laat hen de
schatten der waarheid ontdekken
die daarin te vinden zijn? Brigham
Young werd bekeerd toen het Boek
van Mormon in zijn handen terecht kwam. Vorig jaar steeg het
aantal dopen in de Zuid-Australische Zending aanzienlijk omdat leden en zendelingen samenwerkten
en meer dan 50.000 exemplaren
van het Boek van Mormon plaatsblij

ten.

Deze getuige van Jezus Christus
en van het herstel van het Evangelie kan eveneens het verstand en
de harten van uw vrienden en buren openen. Geeft exemplaren aan

zovelen

als

U

rechtstreeks

kunt.

bij

de

U kunt ze
Nederlandse

Zending bestellen tegen een prijs
van ƒ 2,65 per stuk, gironummer
240615 of vraagt de zendelingen
in Uw gemeente of U enkele exemplaren van hen kunt kopen. Zij
hebben altijd Boeken van Mormon
in

ciën

voorraad.
beperkt

Indien
zijn,

Uw

finan-

verkoopt deze

graag zo'n invloedrijke
zendeling de huizen van uw buren
en vrienden laten binnengaan?
Geeft hun dan of leent hun een

boeken dan, of leent ze uit, maar
brengt elk exemplaar in zoveel monaaste werkelijk

lief-

exemplaar van het Boek van Mormon. Het kan zeer goed de beste

hebt, geeft, leent of verkoopt

hem

Zoudt

investering

zijn,

die

U

ooit

ge-

maakt hebt. Het zou het keerpunt
kunnen zijn in het leven van de
ontvanger, wat hem aan het begin
144

gelijk levens.

Indien

U uw

een Boek van

Mormon.

Zijn Eeu-

wige Leven kan ervan afhangen.

Don van
dent.

Slooten,

zendingspresi-
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Het Aaronische Priesterschap
ff

ALS

IK

UOU WAS
door

Advies

Ernest L. Wilkinson

longe

mannen
Als ik jou was en een succesvolle
leider

van mijn

dan zou

ik

sen

siteit.

zou willen zijn
het volgende doen:

Ik

die Hij mij dagelijks geeft en

zou Hem elke avond rekenschap
geven van mijn handelingen gedurende de dag. Dit zou me een
perspectief geven
juist geestelijk
en het zou me stimuleren, wat me
in staat zou stellen mijn ambitie
bevredigen zonder welk niete
mand waarlijk succesvol kan worik

den.

Gedurende mijn jeugd zou ik
hard lichamelijk werk doen om een
vleselijke tabernakel op te bouwen
dat me de lichamelijke reserve zou
geven die nodig is om alles wat ik
zou willen doen als ik op leeftijd
gekomen zou zijn, te kunnen doen.
In latere jaren zou ik het lichameik
lijk uithoudingsvermogen, dat
als jongeman verworven had door
2.

dagelijks

Hoofd van het „Unified Church
School System", van de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen en Rector Magnificus van de Brigham Younguniver-

tijd

zou mijn Hemelse Vader
iedere morgen danken voor de kan1.

ff

regelmatig

krachtige

President

McKay nu

in zijn

negen-

tigste jaar.
3.

Ik zou vroeg in mijn leven een

dagelijks

voor mijn

programma

opstellen

geestelijke ontwikkeling,

ik weet dat men vandaag
dag geen leider kan worden,
tenzij men buitengewone prestaties
kan leveren.
Als onderdeel van deze ontwikkeling zou ik beginnen met een systematisch programma om goede
boeken te lezen, en ik zou al vroeg
beginnen passages daarvan te memoriseren, ook van de standaardwerken van de Kerk.
4.
Ik zou zorgvuldig een dagboek
bijhouden door korte notities te
maken van hetgeen ik aan het einde van de dag heb volbracht. Dit
geeft een stimulans om onze tijd

omdat
de

beter te besteden.

Ik zou leren mijn

tijd en uitgaven
begroten en ik zou het op papier
zetten zodat ik aan het eind van
mijn leven een volledig overzicht

oefeningen te doen, behouden. Ik
heb uit ervaring geleerd dat het
opbouwen van een sterk lichaam

te

gedurende de jonge jaren onontbeerlijk is voor het behoorlijk uitoefenen van hersenwerk in het latere leven, getuige de kracht van

had van wat

ik

had uitgegeven.

Op

deze wijze zou ik leren verstandig
geld uit te geven, wijs te sparen, gezond te leven en mild te eeven.
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Ik zou al vroeg beginnen mijaan te leren om nuchter te zijn;
ijverig, vroom, en om besluiten te
6.

zelf

nemen en

want

die uit te voeren,

een goed geordend en succesvol leven is vrijwel geheel het gevolg

op de verkeerde wijze te
vormen. Als de jeugd toch eens in
kon zien hoe gauw zij het slachtoffer wordt van gewoonten, hoeveel
temeer zou zij aandacht besteden
aan haar gedrag terwijl ze nog in
rakter

is.

We

spinnen

jeugd heeft ontwikkeld. Bismarck
zei eens dat een derde van de men-

de draad van ons eigen

lot,

goed of

sen in de geschiedenis zich dood-

is.
Zelfs de kleinste uiting van
deugd of ondeugd laat een litteken
achter.
De dronkaard Rip van
Winkle in het toneelstuk van Jef-

van gewoonten

men

die

in

zijn

dronk; een derde zich doodwerkte
en dat het andere derde Europa regeerde.

Ik ben ervan overtuigd dat in onze
tijd tenminste een derde van de
mensen hun doel niet bereikt vanwege slechte gewoonten. Aan de
andere kant is een theorie dat een
mensen zich
groot
percentage
doodwerkt
een
demoraliserend
fabeltje. Van de mensen die voor-

sterven zijn

tijdig

maar

er

heel

de plooibare

kwaad, dat

leeftijd

niet

meer

uit te rafelen

ferson, verontschuldigt zichzelf

bij

nieuwe

overtreding door te
zeggen: „Deze keer telt niet'.' Wel-

elke

nu, hij telt het dan misschien niet
en een goedige hemel telt het misschien niet, maar toch wordt het
geteld. Binnen in hem tellen de
zenuwcellen en de vezels het wel.

Ze

registreren het en sparen het

om

tegen

hem

op

gebruiken wan-

weinig die sterven door hard te
werken, maar wel omdat zij een
wanordelijk leven leiden en van-

neer de volgende verleiding komt.

wege onnatuurlijke spanningen of

strikt wetenschappelijke zin uitge-

door ziekte. Het verlangen

om

te

werken en de vreugde die men
daarvan ondervindt en die men
zich zo gemakkelijk kan verwerven, verlengt, verrijkt en verheerlijkt

ons leven.

Wat

het percentage

van de mensen die
mensheid dienen als leiders,
betreft

de
laat

U

het volgende aanhalen van
de filosoof en psycholoog William
mij

James:
,,De

psychologische

geestelijke condities

studie

is

van

de krachtig-

bondgenoot van de vermanende
De hel die men moet doormaken, waar de theologie ons van
ste

ethica.

vertelt,

is

we voor

even erg
onszelf

als

de hel die
in deze

maken

wereld door voortdurend ons ka146

Niets wat

we

te

ooit

doen wordt

in

goede
zowel als een kwade kant. Zoals
wij permanente dronkaards worden door zoveel afzonderlijke
glaasjes drank, zo worden we heiligen in de morele sfeer en autoriwist. Natuurlijk heeft dit een

teiten en experts in de practische
en wetenschappelijke sferen, door

afzonderlijke handelingen
en uren werk. Laat geen jong mens
ooit bezorgd zijn over het resultaat

zoveel

van

opvoeding in welke richook zij. Indien hij getrouw
aan het werk blijft gedurende elk
uur van de dag, dan kan hij veilig
het
eindresultaat
aan zichzelf
overlaten. Hij kan er met volmaakte zekerheid op rekenen dat
hij op een goede dag ziet dat hij een
zijn

ting dat
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van de bekwaamsten van zijn geis, in welke richting hij zich
ock heeft ontwikkeld. Intussen
heeft zich in al de details van zijn
werk in hem het vermogen ontwikneratie

keld

om

in al dat soort materie te

oordelen, als

een bezit dat nooit

Jonge mensen
moeten dit feit van te voren weten.
De onwetendheid op dit gebied
verloren zal gaan.

Nieuws

uit

heeft waarschijnlijk meer ontmoe-

diging en zwakheid veroorzaakt

bij

jonge mensen die zich op een zware
carrière gaan toeleggen dan alle

andere oorzaken tezamen.
Uit eigen ervaring weet ik dat als
ik jou was en als ik deze eenvoudige regels navolgde, ik een leider
van mijn generatie zou worden.

C.T.

v. S.

Ring en Zending

DE GEMEENTE DORDRECHT
IN DE RING OPGENOMEN
Geachte Broeders en Zusters van
de Nederlandse Zending,

Op

de laatste Ring-Conferentie

is

de Gemeente Dordrecht een deel

van de Hollandse Ring geworden.
Wij zullen de leden van de gemeente Dordrecht en de diensten die zij
de Nederlandse Zending hebben
bewezen zonder twijfel erg missen.
Ik zou graag deze gelegenheid wil-

waarnemen om uiting te geven
aan mijn dankbaarheid jegens hen
voor alles wat zij in het verleden
hebben gedaan als leden van de
Nederlandse Zending. Wij vinden
het vooral moeilijk Dordrecht uit
de Zending genomen te zien, voor
len

zover Carel G. Schulders niet langer als raadgever in het zendingspresidentschap werkzaam zal zijn.
Bij deze vergadering is President
Schulders geroepen

om

als

tweede

raadgever in het presidentschap
van de Hollandse Ring te dienen.
Ik wil deze gelegenheid graag benutten om hem mijn gelukwensen
te

doen toekomen en hem het beste

toe te

wensen en

in het bijzonder

uiting te geven

aan mijn diepgemeende dank jegens hem voor zijn
steun voor mij persoonlijk en al het
werk dat hij in de Nederlandse
Zending gedaan heeft. Hij heeft
een wondermooie dienst verricht

door altijd het opbouwen van het
Koninkrijk van God boven al het
andere te stellen. Hij heeft lang en
onvermoeibaar in zijn roeping gewerkt. Ik weet zeker dat ik niet
alleen voor mijzelf spreek, maar
namens alle leden van de Nederlandse Zending, die vreugde gevonden hebben in zijn prachtige
toespraken in de conferenties en
in zijn

fijnbesnaarde geest en sterke

van het Evangelie. Als
uiting geef aan onze
liefde en waardering en hem het
goede toewens in zijn nieuwe roegetuigenis
ik jegens

hem

ping, richt ik eveneens een

woord

van dank tot Zuster Schulders, die
haar echtgenoot zo onzelfzuchtig
in zijn

roeping heeft ondersteund.
bovendien vol waardering

Wij
voor de andere leden van Dorzijn
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drecht, die zending, district en ge-

meente zo gelovig gediend hebben.
Wij wensen alle leden van Dordrecht de speciale zegeningen van
onze Hemelse Vader toe bij het

voorwaarts gaan in hun nieuwe erin de Hollandse Ring.

varingen

Uw

broeder

Don van

in het geloof,

Slooten.

VAARWEL ZENDING,

WELKOM

IN

DE RING

Alhoewel dit reeds op 19 april
1964 tijdens de ringconferentie te
ROTTERDAM officieel bekend
was gemaakt, vond eerst op 26
april

j.1.

de

„feitelijke

inlijving"

van de gemeente DORDRECHT
bij de Hollandse Ring plaats.
Een mooie lentezondag, niet alleen letterlijk, doch ook figuurlijk
omdat op deze dag een goede
werkzame gemeente in de „Hollandse provincie" van Gods Koninkrijk hier op aarde werd opgenomen.
tijdens de Heilig Avondmaalsvergadering aan het oude gemeentebestuur t.w. de broeders CaSchulders, gemeentepresirel G.
dent, Adriaan Leijdsman, eerste
raadgever, Emile M. A. de Torbal,
2de raadgever op de meest eervol-

Nadat

le

wijze en onder dankzegging van

de door hen gegeven arbeid ontslag

was verleend,

riep

het ringpresi-

dentschap onmiddellijk daarna de
volgende broeders voor het nieuwe
gemeentepresidentschap: Emile M.
gemeentepresident,
A.
Torbal,
Hendrik Vernes, eerste raadgever,
tevens

secretaris,

Jacob

Slinger-

land, tweede raadgever.

Voorts werd broeder Slingerland
eervol

van

ontslagen

als

groepsleider

Melchizedeks Priesterschap en broeder Jan van der Meide in deze funktie geroepen.
Moge de Heer de nieuw geroepen
broeders zegenen en sterken in hun
roeping. Moge de Heer de Ring
zegenen met de gemeente Dordrecht en de gemeente Dordrecht
met de Ring!
het

TWEEDE KWARTAAL
RING CONFERENTIE 1964
Deze lang verbeide ringconferenwelke op 19 april j.1. in Rotterdam Noord plaats vond, heeft op
allen, die het voorrecht hadden

tie

te zijn, weer een onvergeindruk gemaakt. Het was
een van onze apostelen, presi-

aanwezig
telijke
fijn

148

dent M. E. Petersen en zijn echtgenote weer in ons midden te hebben.

Andere

die wij mochten
waren o.m. Zuster Layton en Zuster Doxey, resp. hoofdbestuursleden van de Z.H.V. en het
Jeugdwerk met hun echtgenoten.

gasten,

begroeten,

Mei 1964

Voor de aanvang van de ochtendin

ter. Wegens het vertrek van Broeder en Zuster Lybbert, moest ook
Zuster Lybbert eervol worden ont-

woord

slagen als 2de raadgeefster van de

van welkom van onze ringpresi-

Ring J.V.O.O.V. Haar plaats zal
nu worden ingenomen door Zuster
Johanna Geertsema. Broeder N. A.

Ring-Jeugdkoor

zitting bracht het

Zuster Nijssen reeds sfeer

o.l.v.

de

Na

vergaderzaal.

dent President

een

J. P. Jongkees, het

openingslied en gebed, maakte Pre-

Jongkees, ongetwijfeld

tot

veler verrassing, bekend, dat

het

sident

Eerste Presidentschap had goedge-

vonden dat de Hollandse Ring van
Zion werd uitgebreid met de gemeente Dordrecht, een verheugende versterking van onze ring en
een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Met spijt in het hart maar met grote dank voor datgene, wat hij in de
Ring heeft verricht deelde
spreker voorts mede, dat Glenn H.
Holl.

Lybbert,

die

andere roeping

een

krijgt te vervullen,
als

1ste

werd ontslagen

raadgever van het Ring-

Jansen (Leiden) werd tot ouderling
geordend.

Een bijzonder aardig accent aan
vergadering werd verleend
door de uitreiking van een insigne
door de Ringpresident aan Zuster
F. Verburg als blijk van waardering voor het werk, dat Zuster
Verburg reeds langer dan 10 jaar
voor het Jeugdwerk heeft gedaan.
deze

President Jongkees als 1ste spreker

drukte de conferentiegangers

op

het hart, ook in het dagelijkse

le-

ven en ondanks de vele beslommeringen toch vooral eerst het
ninkrijk

Gods

te

presidentschap. Als gevolg hiervan

zal al het andere

W. H. Verbeek

worden. Alles wat

werd President
voorgesteld

als

1ste

Raadgever en

Broeder Carel Schulders (voorheen 1ste Raadgever van de Nederlandse

Zendingspresident)

als

2de Raadgever van het Ringpresidentschap. Bovendien werd laatstgenoemde geordend tot hogepries-

Ko-

zoeken, want dan

U

toegeworpen

rijk

KoninkGods behoort, moet voor gaan

en

prevaleren boven

De

verlangens.

van de Kerk
roepen

om

tot het

onze eigen

onderorganisaties

zijn in het leven ge-

dit doel te dienen.

Daarna werd Broeder en Zuster
Lybbert

de

gelegenheid

gegeven

woorden van afscheid te richten
tot al hun medebroeders en zusters
en te getuigen van de waarachtigheid van het herstelde Evangelie.
President

Schulders

sprak

zijn

dankbaarheid uit voor zijn getuigenis van het Evangelie en wenste
niets anders dar dienstbaar te zijn
aan zijn Hemelse Vader en Zijn
Zoon en aan al zijn broeders en
zusters.
President Jongkees reikt Zuster Verburg een onderscheiding uit voor meer

dan 10

jaar

trouwe

dienst.

Zuster

Doxey benadrukte

in

haar

toespraak vooral het „geloof" en
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de „vrede".

Men

voelt

dat

heel

van onze
Kerk. Ditzelfde moet ook door de
ouders in de harten van onze kinderen worden geplant. Vervolgens
stelde zij aan enkele kinderen van
het jeugdwerk enige vragen, die
door hen op hartveroverende wijze
werden beantwoord.
duidelijk

De

in

de

leiders

van de ochtend,
President Petersen, verwelkomde
in de eerste plaats de Dordtse gemeente in de Hollandse Ring en
sprak vervolgens zijn grote waardering uit voor de familie Lybbert.
Sprekend over het doel van het leven, zei de Apostel dat dit moet
zijn: gelijk God te worden. Maar
dan moeten wij ook de dingen
laatste spreker

was

vergadering

Veroverbracht
van de laatste Nederlandse Zendingspresidenten, te beginnen met
beek,

in

dingen

zijn gevestigd,

de

heugende groei

ook het woord van

leert

ons onzelfzuchtigheid.

is

een ver-

te constateren, zelfs

in enkele uitgesproken

Katholieke

gebieden. Laten wij ons geluk uit-

dragen en zorgdragen voor eenheid en vrede in onze gezinnen. De

Kerk kweekt leiderschap en

talen-

ten aan.

President van Slooten gaf het advies

Boek van Mormon aan

het

vrienden en kennissen

te

geven of

Hij gaf frappante voor-

te lenen.

het begin

Wie boze

wereld, waar zen-

Overal

beelden van

heid.

aan de Hol-

landse leden.

volgen langs de weg van activiteit en de geboden onderhouden
en deugdzaam zijn. God is heilig
en rein. Zo moeten wij reine gedachten hebben, dan zijn wij ook
daadwerkelijk rein. Alleen in een
rein lichaam kan een reine Goddelijke Geest huizen; dan kunnen wij
ook lichamelijk gezond zijn. Hiertoe helpt

Dam

president van

doen, die Hij doet en Jezus Christus

president

de groeten

die

getuigenissen,

die in

van de herstelling van
het Evangelie en ook later door het

wijs-

gedachten weert,
weert ook boze daden. Behalve de
wetten van reinheid, is er ook de
wet van offervaardigheid, willen
wij aan God gelijk worden. Daarom is er het der tienden gebod. Dit
is

God

van onzelfzuchtigdat gebod niet onder-

het toonbeeld

heid. Als wij

houden, zijn geen zegeningen te
verwachten. Elk gebod is er op gericht om gelijk Hem te worden.

Daarom moeten

wij

onze naaste

ook liefhebben.
President

De
150

eerste spreker

op de middag-

toespraak.

Don van

Slooten, tijdens zijn
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van het Boek van Mormon
Een en ander kan
als een sneeuwbal werken. Hele gezinnen zijn door het lezen er van
leden van de Kerk geworden.
Zuster Layton vertelde dat de Z.
lezen

ontstaan.

zijn

H.V. de

zusters veel

Ons

schenkt.

eenstemming
wijzen.

bevrediging

geloof moet in overzijn

met onze handel-

De mannen

doen, hun vrouwen

zullen
het

goed

geluk

te

Een gedeelte van het „Verenigd Jeugdkoor" o.l.v. Zuster Verburg uit Den
Haas.

gunnen, die zij in de Z.H.V. vinden. Ook de Z.H.V. wordt geleid
door profeten.
Tenslotte
sen

kwam

wederom aan

president

Peter-

het woord. Hij

dat geluk niet wordt gevonden door thuis te blijven. Volmaking is slechts mogelijk door deel
te nemen aan de Kerkorganisaties
zei,

(Priesterschap en hulporganisaties).

Lid zijn alleen is niet voldoende.
Jezus redt ons van onze zonden:
1.

2.
3.

door geloof in Hem
door bekering
doop door onderdompeling
voor het uitwissen van onze
persoonlijke zonden.

Niet voor die van Adam, de z.g.
in de wereld

erfzonde, die de dood
bracht.

Die dood is echter opgeheven door
de wederopstanding
van Jezus
Christus
4.

Door

gerechtigheid te blijven

uitoefenen en actief

Deze

4

te blijven.

punten vormen het plan van

zaligheid en

ma van

is

het

Hoofdprogram-

de Kerk.

Het muzikale gedeelte van de middagzitting werd verzorgd door het
Z.H.V. Koor, eveneens o.l.v. Zuster Nijssen. Zowel het Jeugd-als
het Z.H.V. koor hebben zich voor-

De

jeugd werd in de gelegenheid gesteld

waarom zij het jeugdwerk
zo fijn vonden (ook werd gevraagd wat
weet je van het evangelie?)
Zuster Herder, Zuster Doxey.
te

vertellen,

treffelijk van de hun opgedragen
taak gekweten. En tot blijdschap

van

alle aanwezigen, zongen tussen
de bedrijven door de Mormoonse
vier. Zij hebben geen aanbeveling

meer nodig. Ook ditmaal klonk
hun gezang ontroerend mooi. Niet
onvermeld mag blijven, dat zij
voor het eerst een compositie van
president Jongkees
teld:

zongen,

geti-

Geloof. Het was een verras-

sing en tegelijkertijd een genoegen
dit werk kennis te maken. Ook
voor president Jongkees zelf bleek
de uitvoering hiervan een volkomen verrassing te zijn; het stamt
uit zijn krijgsgevangenschap in de

met

oorlogstijd.

H.G.
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FEESTKLAN KE
uit
De

O.O.Y. feestavond, gehouden op 26 maart, mag in meer
grote

dan

één

opzicht

een

ge-

succes

noemd worden.
Zoals iedere goede O.O.V. avond

werd ook deze begonnen met
bed en een

lied

Daarna traden
vier"

op

die
}

niet weinig toe

deze

geeer.

Mormoonse

waren, en die

er

hebben bijgedragen,

avond

Vervolgens

„de

Godes

voor deze avond spe-

ciaal uitgenodigd

om

ter

te

werden

doen

slagen.

enkele

dia's

vertoond, waarna de pauze aanbrak, in welke de dorst gelest kon

worden.

Ook waren

er koekjes en

cakes, voor de fijnproevers, terwijl

één

lid

zelfs

voor loempia's ge-

zorgd had.

Hierna traden nogmaals de vier
zingende Elders op en werden nog
enkele dia's vertoond.
lied

Na

het slot-

werd deze avond besloten met

dankzegging.

Al met

al

mogen

wij terugzien

een zeer geslaagde avond.
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VRAGENBUS
Met betrekking

voorkomen-

tot het

de op bladzij 119 van de Ster van
april

jl.,

waar we

lezen: ,,Elia

was

de laatste profeet vóór Christus,
die de sleutelen
le

van het gezag

verordeningen

zat.

Deze

te

in al-

bedienen be-

sleutelen heeft hij (Elia)

onze bedeling aan Joseph Smith
overgedragen", zond een opmerkzaam lezer een brief aan de redactie, met een vraag en een opmerking. De brief is te lang om deze
hier in z 'n geheel weer te geven,
maar de vraag is deze: „Heeft Elia
in

de sleutelen van dat Hogere of
Melchizedekse Priesterschap inderdaad persoonlijk aan Joseph Smith
overgedragen?" De briefschrijver

omdat volgens Leer & Verbonden 11
16
Elia zeide: „Daarom worden de
betwijfelt dit namelijk,

:

sleutelen van deze bedeling aan u
overgedragen; en hierdoor moogt
gij weten,
dat de grote en ver-

schrikkelijke dag des

Heren

nabij

voor de deur", en niet:
,, Daarom draag ik de sleutelen van
deze bedeling aan u over". Hierop
volgt dan de opmerking dat de
sleutelen van het Melchizedekse
Priesterschap in juni 1829 door Petrus, Jacobus en Johannes aan Joseph Smith en Oliver Cowdery
werden overgedragen. Deze opmerking
houdt de onuitgesproken
vraag in: „Als in 1829 de sleutelen
van het Melchizedekse Priesterschap reeds werden overgedragen,
waarom was het in 1836 dan nodig
dat dit nog eens gebeurde?
De beantwoording van deze twee
is,

ja,

vragen geeft mij de gelegenheid
over „sleutelen" te zeggen, en

iets

over het hoe en wanneer deze worden overgedragen. Het mag onder
de leden der Kerk als algemeen bekend worden verondersteld dat
waar in de bediening van Evangelieverordeningen sprake is
van
overdracht van „sleutelen", hiermede overdracht van een bepaalde bevoegdheid, gezag, of autori-

van de ene persoon op een anDe benaming
„sleutelen" is hier bijzonder op
teit

dere wordt bedoeld.

haar plaats, als men bedenkt, dat
de ontvanger van een bepaalde

op een bepaalde deur of

sleutel die

poort

deur of poort

deze

past,

daarmede kan openen, waardoor
toegang krijgt tot een gebied,

hij

dat tot dusver ontoegankelijk voor

hem was; ook dat hij die sleutel
moet ontvangen van een die de bevoegdheid tot het dragen daarvan
bezit niet alleen, maar zich ook op
het gebied

mag bewegen, waartoe

de

toegang

sleutel

kunnen

verleent.

Nu

wij ons gemakkelijk voor-

gebieden zijn, waarvoor hij de sleutels nog niet heeft
ontvangen, omdat de tijd nog niet
stellen dat er

gekomen

is

om

de

sleuteldrager

meerdere sleutelen, meerdere bevoegdheid te verlenen.
Precies zo gaat het met het verlenen van bevoegdheden in het voltrekken van Evangelieverordeningen, die dus in overdrachtelijke zin

„sleutelen"

worden genoemd.

In 1829 ontvingen Joseph Smith en

Oliver Cowdery, onder de handen
van Petrus, Jacobus en Johannes,

Melchizedekse Priesterschap,
zij meer bevoegdheid om
het koninkrijk Gods te arbeiden

het

waardoor
in
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kregen dan Johannes de Doper hun

gehele aarde niet met de ban

een

maand eerder had gebracht.
Hadden zij nu alle sleutelen van

geslagen.

dat Priesterschap? Neen, nog niet.
De bevoegdheid om tempels te

gedragen;

bouwen en daarin

het heilige

werk

voor de doden te verrichten en
voor de levenden het huwelijk voor
tijd en eeuwigheid te sluiten, deze
sleutelen van de hoogste orde - om
te binden en te ontbinden, zodanig
dat wat zij op aarde zouden binden of ontbinden, ook in de hemel
zou zijn gebonden of ontbonden,
bezaten zij nog niet, daarvoor was
de tijd nog niet gekomen. Zij hadden thans wel de nodige autoriteit
de Kerk op te richten en de nodige
verordeningen met betrekking tot
die Kerk te verrichten. Meer hadden zij voorlopig niet nodig.
In 1833 kreeg de Profeet Joseph
Smith de opdracht van Christus
een tempel in Kirtland, Ohio, te
bouwen. Deze werd in 1836 ingewijd en het was tijdens die inwijdingsplechtigheden

dat

Christus

persoonlijk verscheen en de
pel

als

Zijn

huis

Tem-

aanvaardde en

dat Mozes, Elias en Elia kwamen
en de sleutelen van hun bedelingen

aan Joseph Smith en Oliver Cowdery overdroegen. (Zie Leer &

Verbonden

110).

Elia sprak tot hen de

woorden

wij in het laatste hoofdstuk

die

van

Maleachi vinden opgetekend: „Zie,
de tijd is ten volle gekomen, waarvan door Maleachi werd gesproken, getuigende dat hij (Elia) vóór
de komst van de grote en vreselijke
dag des Heren zou worden gezonden, om de harten der vaderen
tot de kinderen, en de kinderen tot
de vaderen te wenden, opdat de
154

telen

Daarom worden

worde

de sleu-

van deze bedeling aan u overen hierdoor moogt gij

weten, dat de grote en verschrik-

dag des Heren nabij is, ja,
voor de deur". „Maar", aldus de
kelijke

mag en kan
toch in geen enkel opzicht de conclusie worden getrokken, dat de betrokken sleutelen inderdaad door

briefschrijver, „daaruit

Elia zelf aan Joseph Smith werden
overgedragen. Immers, Elia zei alleen: „Daarom worden de sleutelen
van deze bedeling aan u overgedragen", maar Elia heeft niet gezegd
„Daarom draag ik de sleutelen van

deze bedeling aan u over".

En Maleadan? En de verschijning van de
Profeet Elia zelf in de Kirtland
Tempel? Werd hij door God daarheen gezonden, alleen om te vertellen dat een ander de sleutelen
zou overdragen? Wie zou dat dan
geweest moeten zijn, als Elia het
zelf niet was, die juist, zoals hij tot
Joseph Smith zeide en de Profeet
Maleachi 2200 jaar eerder profeteerde, werd gezonden om de vaderen en de kinderen tot elkander
te brengen? Hieruit blijkt toch wel
overduidelijk dat Elia de sleuteldrager van dit verheven werk van
de hoogste orde was en niet een ander en dat het dus volkomen overbodig voor Elia was te zeggen:
In geen enkel opzicht?

chi

,,

Daarom worden

de sleutelen van

deze bedeling door mij in

den gelegd,

of:

uw

han-

„Daarom draag

ik,

enz."

Nadat Joseph Smith deze sleutelen had ontvangen, was hij in 't
bezit gekomen van alle sleutelen
van het gezag

om

in alle verorde-
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ningen

te

hem aan

bedienen. Zij werden van

opvolgers overhandigd en aldus is de tegenwoordige
Profeet, krachtens zijn profetisch
zijn

ambt, thans

van

nadenken zelf tot de conclusie zou
gekomen, dat het niemand anders dan de Profeet Elia kan zijn
geweest die de sleutelen van zijn

zijn

bedeling aan

schap behorend.
Ik ben er van overtuigd, dat de
schrijver van de brief, die blijkens
de inhoud daarvan de „Ster" met

de profeet Joseph
Smith overdroeg en dat het door
hem geciteerde uit de Ster van april
door de weglating van de woordjes ,,door mij" in Elia's mededeling
aan Joseph Smith volstrekt niet op

dezerzijds gewaardeerde aandacht

losse

in het bezit

sleutelen, tot het

Hogere

en opmerkzaamheid

leest,

alle

Priester-

schroeven

is

komen

staan.

te

na enig

A.D.J.

0%h

ZONNEHOEK
BIJBELVERHALEN VOOR KINDEREN

Noach en

jaar

Noach tot de mensen en waarschuwde hen, dat zij vernietigd
zouden worden als zij zich niet bekeerden. De Heer sprak met hem
over hun goddeloosheid en zeide:
„Mijn geest zal niet altijd met de
mens strijden". Hij vertelde Noach, dat hij de mensen nog 120

die hij

jaar zou laten leven en als

de zondvloed
door

Emma Marr

Peterseri

Methusala had een zoon, Lamech
genaamd en toen Lamech 182

oud was, kreeg hij een zoon,
Noach noemde.
Noach had drie zonen. De oudste
was Jafeth; de jongste was Cham.
De naam van de andere jongen was
Sem. Noach en zijn zonen dienden
de Heer en werden de zonen van
God genoemd.
Daar hij een profeet was, predik-

te

niet bekeerden, zal Ik de

zij

zich

wateren

over hen uitstorten".

Er leefden

in dien

tijd

nog

steeds

probeerden Noach te
doden, maar de Heer beschermde
hem. De Heer hield van Noach,
reuzen en

omdat

hij

zij

„volmaakt was

in

zijn
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geslacht", en

God

wandelde

hij

en dat deden ook

zijn

met
drie

zonen.

Toen de mensen

zich niet bekeer-

den, vertelde de

Heer Noach, dat

hij

een ark moest bouwen, waarin

hij

en zijn zonen en hun vrouwen

veilig

gon

zouden

te rijzen.

zijn als het

water be-

Hij vertelde

Noach

Na

150 dagen liet de Heer een
wind waaien en begon het water
te zakken. In de zevende maand,
na het zakken van de vloed, kwam
de ark te rusten op de berg Ararat
in een district van Armenië', niet
ver van Palestina. Na veertig dagen opende Noach een venster om
een

duif los te laten, die echter

omdat

houden
voor veel dieren en vogels, omdat
de Heer van elk soort twee wilde
redden, zodat zij zich op de aarde
konden vermenigvuldigen, als het
water weer was gezakt.

spoedig

Toen de ark klaar was, brachten

Noach, dat de wateren aan het
opdrogen waren. Hij wachtte nog

ruimte in de ark

Noach

vrij

te

en zijn zonen de dieren en

vogels tezamen, zoals de

Heer had

gezegd en deden ze in de ark. Zij
brachten voedsel aan boord en andere dingen, die ze nodig zouden

hebben

om

ginnen.

een nieuw leven te be-

Ten

hun vrouwen

slotte

gingen

zij

met

in de ark en sloten

terugkeerde,

geen plaats kon vinden

om

bracht een olijftak mee.

een week, toen
en keek of

hij

liet hij

Nu

wist

de vogel

Maar deze kwam niet terug.
Noach en zijn zonen maakten

toen

dak van de ark open en keken
naar buiten. De aarde was droog.
het

Zij lieten alle dieren en vogels, die

meegenomen

hadden

vloed kwam opzetten. Gedurende veertig dagen en nachten
vielen hevige regens op de aarde.

gingen zelf ook uit de

los

ark.

ligheid bouwden zij een altaar en
brachten offeranden aan de Heer.

ook hun water uit. De ark dreef
door de stormen met in zich

Noach's familie bestond toen
8

Noach en

zijn drie

te geloven.

Nu

stierven

door hun godde-

personen,

De

hij

uit

en zijn vrouw en

zonen met hun vrouwen.

was voor hen alwaren de enige men-

hele wereld

leen,

want

selijke

waren.
zij

zij

en
Uit

diepe dankbaarheid voor hun vei-

veilig

zijn familie, maar de rest
van het volk kwam om. Zij hadden
grapjes gemaakt over Noach en
zijn ark en hadden geweigerd om
de waarschuwingen van de Heer

vrij

nog zou terugkeren.

zij

Alle fonteinen en bronnen stortten

te

Er gingen nog zeven dagen
voorbij en toen zond hij de duif
weer uit. Deze keerde terug, maar

strijken.

de deuren.

De

hij

neer

zij

wezens, die er overgebleven
De Heer vertelde hun, dat

hun

dagelijkse

arbeid

weer

regens hielden aan en de bronnen en fonteinen van de aarde
stroomden door tot het water de
hoogste bergtoppen had bedekt.
Het was alsof de aarde door de

huizen en
boerderijen bouwen en goede gezinnen stichten. God beloofde Noach, dat de aarde nooit meer met
een vloed overdekt zou worden, en
als een teken om ons aan die belofte te herinneren gaf Hij ons de re-

Heer werd gedoopt.

genboog.

loosheid.

De
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qeBeuRtenissen

in

öe zenöinq

GEDOOPT
APELDOORN
van Beek-Jansen, Hendrika Josephina; 17 april 1964
Naumann, Jan Richard; 24 april 1964
Naumann-van Deen, Yvonne Geraldine; 24 april 1964

Naumann, Jopie Christiaan; 24 april 1964
Naumann, Frank Timothy; 24 april 1964

DEN HAAG
Noordzij, Geertruida Maria; 2 april 1964
16 april 1964

Chomenko-Danko, Nina;

EDE
Edervcen, Jacob; 17 april 1964
Kniest-Mekking, Jantje Gerdina; 17

april

1964

HARLINGEN
Tiehelaar, Elisabeth Klaske; 26 maart 1964

Aukema, Alida Anna; 26 maart 1964

HEERLEN
Haan, Albert; 28 maart 1964
Haan-Jeremiasse, Catharina

Stoffelina; 28

maart 1964

Haan, Elsiena Jansina; 28 maart 1964
de Vries,

Remke;

13

1964

april

MAASTRICHT
de Boer, Eit; 28 maart 1964
Bard, Jurgens Leopold Douglas; 28 maart 1964

ROTTERDAM
Chambers, Ramon Lee;
Los, David Graham; 8

8

april

april

Cuijpers, Erica Edith; 8 april

1964

1964
1964

Kroon, Alida Jacomina Hugonda;

21

april

VERHOGING EN ORDENING

IN

HET PRIESTERSCHAP

1964

ARNHEM
van Geenen, Cornelis; 5 april 1964 tot leraar
van der Most, Jan, Francois Albert Peter; 5 april 1964 tot leraar
Rentema, Albert Frederik; 5 april 1964 tot diaken

BRUSSEL
Bierens,

Robert Ary; 12

april

1964 tot leraar

GOUDA
Kool, Theodoor; 15 maart 1964 tot diaken

MECHELEN
Vereist,

Guido; 23

febr.

1964 tot diaken

INGEZEGEND

ARNHEM
Edwin Willem Lambert; 3 nov. 1963
van Geenen, Rocky Pierre; 8 maart 1964

Mathijssen,
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van Geenen, Sandra Regina; 8 maart 1964
van der Most, Marjolein Louise Franchise;

5 april

1964

UTRECHT
ten Wolde,

Catharina;

5

1964

april

OVERLEDEN
ALMELO
Hof f,

Lucas; 12 febr. 1964

DORDRECHT
Friedel, Heinrich; 30 jan.

1964

Vrolijk, Everardus Bernardus;

1

maart 1964

OVERGEPLAATST
Johnson, Robert; van Almelo naar Amsterdam West
Campbell, Delton; van Amsterdam West naar Almelo
Funk, Randall; van Den Haag Zuid naar Zuid Zone
Van Komen, George; van Groningen naar Noord-Oost Zone
Pace, John; van Rotterdam Noord naar Centrale Zone
Upham, Dwain; van Rotterdam Noord naar Utrecht
Overdiek, Martinus; van Den Haag Noord naar Schiedam
Haycock, Robert; van Amsterdam Oost naar Den Haag Zuid
Porter, Brent; van Brussel naar Rotterdam Noord
Christensen, Culley; van Den Haag Zuid naar Brussel
Tesch, Larry; van Hilversum naar Utrecht
Elzinga, Michael; van Amsterdam West naar Amsterdam Oost
Van Alfen, Neal; van Den Haag Noord naar Amsterdam West
Kollman, Auke; van Overschie naar Rotterdam Noord
Nievaard, Robert; van Mechelen naar Zeist
Jones, John L.; van Leeuwarden naar Hoofdkantoor
Groen, Dirk; van Sneek naar Hoofdkantoor
Anderson, Howard; van Den Helder naar Sneek
Van Langeveld, David; van Rotterdam Noord naar Leeuwarden
Sharbaugh, Raymond; van Deventer naar Hoofdkantoor
Leydsman, Raymond; van Utrecht naar Hilversum
Noorlander, Blain; van Breda naar Den Helder
Hart, Auke; van Overschie naar Amsterdam West
Chester, Daniel; van Amsterdam Oost naar Rotterdam Noord
Lowe, Daniel; van Hoofdkantoor naar Den Haag Noord
Greenwood, Bill; van Hoofdkantoor naar Den Haag Noord
Hacking, Thomas; van Den Haag Noord naar Groningen
James, Raymond; van Schiedam naar Mechelen
Wallentine, Rodney; van Haarlem naar Arnhem
Van der Meyden, Jaycee; van Arnhem naar Utrecht
Aardema, Albert; van Hoofdkantoor naar Haarlem
Bedford, Howard Ray; van Den Haag Zuid naar Den Haag Noord
Vuyk, William; van Utrecht naar Deventer
Mangelson, Maynard P.; van Zeist naar Enschede
Stephens, Robert; van Antwerpen naar Brussel
Teuscher, John; van Enschede naar Beverwijk
De Leeuw, Milton; van Den Haag Noord naar Dordrecht
Delong, Joseph; van Bussum naar Mechelen
Stevenson, David Mac; van Hoofdkantoor naar Bussum
Poteet, Joe; van Enschede naar Centrale Zone
Fuit, John; van Rotterdam Noord naar Arnhem
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Zone naar Den Haag Zuid
Brumble, David; van Amsterdam Oost naar Utrecht
Callister, Scott; van Utrecht naar Belgische Zone
Alder, Max; van Amsterdam Oost naar Amsterdam West
Tatton, Michael; van Nijmegen naar Rotterdam Noord
Haycock, Robert; van Den Haag Zuid naar Maastricht
Worthington, Elvin; van Belgische Zone naar Gent
Swaner, Roger; van Gent naar Nijmegen
Van Hulton, Gerardus; van Amersfoort naar Antwerpen
Hess, David; van Amsterdam West naar Amersfoort
Kikkert, Irene; van Eindhoven naar Enschede
Johnson, Janice; van Enschede naar Arnhem
Lewis, Margaret; van Arnhem naar Eindhoven
Springer, Meivin; van Centrale

AANGEKOMEN
Van Mondfrans-Slotboom, Cornelia; van
Reiter,

Anna Maria; van Covina,

Salt

Lake City, Utah

Californië

Mondfrans-Slotboom

A. M. Reiter

VERTROKKEN
King, David Foster; aangekomen 10 okt. 1961, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam
geweest: Den Haag, Deventer, Amsterdam Oost, Alkmaar, Tilburg, Apel-

doorn, Brussel, Zuid Zone.

Markham, Phillip David; aangekomen 10 okt. 1961, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam geweest: Breda, Deventer, Alkmaar, Brussel, Zeist, Zuid Zone, Rotterdam Noord, Noord-Oost Zone
Dennis, Dewight Le Roy; aangekomen 10 okt. 1961, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam geweest: Amsterdam West, Antwerpen, Utrecht, Rotterdam Zuid,
Apeldoorn, Hilversum, Maastricht, Centrale Zone
Jone, Warren Clark; aangekomen 10 okt. 1961, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam
geweest: Arnhem, Den Haag Zuid, IJmuiden, Rotterdam Noord, Belgische
Zone, Gent, Apeldoorn, Utrecht

Van Sweden, Robert Carl; aangekomen 10 okt. 1961, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam geweest: Amsterdam, IJmuiden, Den Haag Zuid, Amsterdam Zuid,
Mechelen, Dordrecht, Zwijndrecht, Den Haag Noord, Enschede
Baddley, William Earl; aangekomen 10 okt. 1964, vertrokken 16 april 1964. Werkzaam geweest: Amsterdam, Utrecht, Hoofdkantoor, Hengelo, Dordrecht,
Gent, Antwerpen, Bussum, Nijmegen, Breda

Van Woerkom, Ronald Fred; aangekomen 25 okt. 1961, vertrokken 25 april 1964.
Werkzaam geweest: Enschede, Tilburg, Amsterdam Oost, Delft, NoordOost Zone, Brussel
Vanderende, Fred; aangekomen 25 okt. 1961, vertrokken 25 april 1964. Werkzaam
geweest: Amsterdam Oost, Arnhem, Leeuwarden, Mechelen, Antwerpen,
Rotterdam Noord, Dordrecht, Beverwijk
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Osborne,

Gordon Spencer; aangekomen 25 okt. 1961, vertrokken 25 april 1964.
Werkzaam geweest: Hilversum, Rotterdam Noord, Hoofdkantoor, Almelo,

Enschede, Ede, Antwerpen, Delft, Dordrecht
Clawson, Larry Dean; aangekomen 25 okt. 1961, vertrokken 25 april 1964. Werkzaam geweest: Eindhoven, Rotterdam, Brussel, Antwerpen, Den Haag

Noord,

Zeist,

Arnhem

Rigby, Spencer Keiler; aangekomen 25 okt. 1961, vertrokken 25 april 1964. Werkzaam geweest: Den Haag Noord, Breda, Deventer, Amsterdam Oost, Rotterdam Zuid, Mechelen
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Sweden

F.
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Vanderende

K. Rigby

