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ONZE PROFEET SPREEKT

Het tijdperk van President Mc-
Kay's apostelschap beslaat acht ja-

ren meer dan een halve eeuw. De
meesterlijke toespraken die door

hem in meer dan honderd algemene

conferenties waar hij heeft gespro-

ken, zijn gegeven, zouden boekde-

len vullen.

Ter gedachtenis aan zijn 91ste ge-

boortedag, de achtste september,

en in plaats van zijn regelmatig

verschijnend redactioneel artikel,

geven wij u met zijn toestemming

korte uittreksels uit toespraken tij-

dens zeven algemene conferenties,

die in de loop der jaren sinds zijn

benoeming in 1960 tot apostel

door hem werden gehouden.

1906

„Laat daarom nu een ieder met zijn

plicht bekend worden, en het ambt,

waartoe hij is aangesteld, met alle

ijver leren uitoefenen". (L. & V.

107 : 99.)

In deze vermaning liggen twee be-

ginselen besloten die de plicht zijn

van de ambtenaren, aan wie deze

openbaring werd gegeven. In de

eerste plaats het leren, het weten

wat iemands's plicht is, ten tweede

het met alle ijver te werk gaan in

de vervulling van die plicht. Zijn

plicht te kennen, de waarheid te

leren, is de plicht van iedere Hei-

lige der Laatste Dagen, van iedere

man en vrouw in de wereld, die

buiten de Kerk inbegrepen. Ik ge-

loof dat alle mensen door die Geest

die hen naar de waarheid doet ver-

langen, worden gedrongen en op-

geheven.

1916

Ik heb geenszins de organisatie van

de Kerk in de zin; ik ben onder de

indruk van de goddelijkheid van

het werk. Ik kan, wat mij betreft,

niet inzien waarom ieder eerlijk

mens in de wereld, die maar een

beetje aandacht schenkt aan deze

grote organisatie en aan de gele-

genheid die zij biedt om mannen
en vrouwen van karakter te vor-

men, geen getuigenis kan krijgen,

al was het maar door redenering

en waarneming, van de goddelijk-

heid van de Kerk van Christus, zo-

als deze in de laatste dagen werd

opgericht. Immers: het stempel

der goddelijkheid staat op ieder

aspect van het werk! Allen die

hierin met oprechtheid arbeiden,

kunnen naar waarheid getuigen

dat indien iemand de wil van God
wil doen, hij voor zichzelf zal we-

ten of de leer uit God dan wel uit

de mens is.

1926

Het getuigenis in deze laatste da-
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gen is dit: dat Jezus Christus, de

herrezen Heer, naast Zijn Vader

verscheen, die Hem in deze bede-

ling als volgt voorstelde: „Dit is

Mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!"
(Joseph Smith 2 : 17.) Gelijk de

Christelijke kerk in het midden

des tijds op de werkelijkheid van

de levende Christus was gegrond-

vest - niet slechts op de leer van

de Grote Leraar - zo is de Kerk

van Jezus Christus in deze eeuw

op de werkelijkheid van Christus'

bestaan gegrondvest en op de wer-

kelijkheid van Zijn verschijnning

in deze bedeling aan de ernstige,

zoekende jonge Joseph Smith.

1936

Deze tijd roept om een moedige

jeugd, die de morele standaard om-

hoog houdt. Op dat gebied kun-

nen wij de beste zedelijke moed
vinden. Er is wel gezegd dat held-

haftigheid geconcentreerde moed

is. Onze grootste helden worden

niet altijd op het slagveld gevon-

den; ik geloof dat wij ze ook on-

der onze jeugd vinden, jonge man-
nen en jonge vrouwen die, in een

gezelschap gebracht, onvervaard

zullen opstaan en die dingen zullen

verwerpen waarvan zij weten dat

zij het karakter verlagen, de le-

vensenergie van de jeugd aantasten.

Ik doe een beroep op de jeugd moe-

dig te zijn in het handhaven van

de zedelijke en geestelijke waarden

van het evangelie van Jezus Chris-

tus.

1946

Het tehuis is de beste plaats in de

wereld om het hoogste ideaal in

het maatschappelijk en politieke

leven van de mens te leren, name-

lijk volmaakte vrijheid van hande-

len, zolang ge geen inbreuk maakt
op de rechten en voorrechten van

anderen.

De grootste behoefte van het Ame-
kaanse tehuis is heden ten dage aan

meer godsdienst. De ouders beho-

ren het duidelijk te maken, zowel

door' hun "handelingen als door

hun gesprekken, dat zij oprecht be-

langstellen, zo niet in de uiterlijke

vormen, dan toch in de vruchten

van ware godsdienst. Het voor-

beeld van de ouders moet de nood-

zakelijkheid van eerlijkheid doen

uitkomen in al onze omgang met

onze familie, onze buren en allen

met wie wij in aanraking komen;

het moet de nadruk leggen op

vriendelijkheid jegens onze werk-

nemers, eerlijk gedrag tegenover

onze werkgevers en het geven van

een goede maat aan onze klanten. .

De Heer plaatst de verantwoorde-

lijkheid direct waar die behoort,

waar Hij zegt dat het de plicht van

de ouders is hun kinderen de be-

ginselen van het evangelie te leren

en oprecht voor de Heer te wande-

len en als zij dat niet leren, dan is

de zonde op het hoofd van de ou-

ders.

1956

In de leer van de Kerk van Jezus

Christus neemt het gezin een zeer

belangrijke plaats in, in de ont-

wikkeling van het individu en van

de maatschappij. Die zal niet ver-

loren gaan wanneer zij door de

autoriteit van het Heilige Pries-

terschap voor alle eeuwigheid

wordt verzegeld. Het huwelijks-

verbond, wanneer het aldus wordt

verzegeld, brengt vreugde en blijd-
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schap, die door geen andere erva-

ring in de wereld wordt overtrof-

fen. „Hetgeen dan God samen-

gevoegd heeft, scheide de mens
niet". (Marcus 10 : 9.)

. . . .Met de Kerk, niet alleen met

de jonge mensen, maar ook met de

gehuwden, pleit ik deze morgen
voor meer tevreden tehuizen, die

ontstaan door liefde, trouw, ge-

loof, zelfbeheersing en gehoor-

zaamheid aan de beginselen van

het huwelijk zoals die door open-

baring aan de leden van de herstel-

de kerk zijn gegeven.

1963

De Heer helpe ons in staat te zijn

de wereld te bewijzen dat het her-

stelde evangelie juist dat is waar-

naar de wereld in deze tijd verlangt

en wanneer zij het ziet, dat zij dan

moge weten, zoals u en ik het we-

ten, dat het eeuwige evangelie een

licht voor de wereld is. Moge het

ooit een licht zijn voor de naties,

een oplossing voor alle wereldpro-

blemen.

GENEALOGIE
In de Nederlandse Zending is de

volgende oproep gericht tot allen,

die naar de tempel geweest zijn.

Om ook anderen, die naar de tem-

pel geweest zijn te een of andere

tijd te bereiken, drukken wij hem
hier af.

Bennekom, september 1964.

Aan allen die dit jaar of voorgaan-

de jaren door de tempel geweest

zijn.

Geliefde broeders en zusters

Graag zou ik een persoonlijk

woord tot u spreken. Na de won-

dervolle tijd, die u in de tempel

doorgebracht hebt, zult u bijzonder

ontvankelijk zijn voor mijn woor-

den. Niet alleen hebt u daar uw
eigen begiftigingen ontvangen,

maar iedere keer, dat u weer door

de tempel ging, hebt u werk ge-

daan voor de doden. Heel belang-

rijk was dat. O, zo belangrijk!

Niet alleen voor die doden, maar

ook voor uzelf, want niet na één-

maal al bent u in staat te bevat-

ten hoe groot de zegeningen zijn,

die u daar bij getrouwheid ont-

vangt. Door steeds voor de doden

door de tempel te gaan, zal het

meer en meer uw eigendom wor-

den. Heel belangrijk is het dat de

leden naar de tempel gaan. Zonder

dat zou er geen werk voor de do-

den gedaan worden.

Maarrr. ... er hoort meer bij. Als

wij al dit werk doen en toch niet

zelf „onze harten tot onze vaderen

wenden", zoals ons geboden is,

kunnen wij toch niet tot volmaking

komen.

Een zuster, die niet naar de tempel

kan gaan, omdat haar man geen

lid van de kerk is, maar duizenden

namen van haar voorgeslacht op-

gezonden heeft om voor te werken,

is verder dan het lid, dat alleen

maar naar de tempel gaat om voor

de doden te werken. Naar de tem-

pel gaan is alleen maar een aange-

name plicht, een wonderschone

tijd, waardoor we opgebouwd wor-

den. En het genealogische werk is

voor velen niet zo aanlokkelijk,

omdat het tijd en moeite en offers

vraagt.
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Toch, broeders en zusters, kan ik

u de verzekering geven, dat, als u

maar eenmaal met dit werk begon-

nen bent, het u geweldig zal fasci-

neren en het u een diepe vrede zal

geven. U zult u gaan verbonden

voelen met uw voorgeslacht en

niet rusten voor u zoveel mogelijk

namen gevonden hebt.

Van u, die zo bevoorrecht bent ge-

weest, door de tempel te mogen

gaan, zo geproefd te hebben van

Gods nabijheid en liefde, zou ik,

met verwijzing naar de hoge nor-

men, waarnaar u beloofd hebt te

zullen leven, willen vragen: wees

een voorbeeld in uw gemeenten.

Werk zelf aan uw genealogie en

help anderen er mee „opdat de

aarde niet met den ban geslagen

wordt".

En zó zullen we gezamenlijk wer-

ken aan onze volmaking!

Namens het Genealogisch Comité

J. Maandag - van Kooten

Dit keer een zeer ingewikkelde

vraag.

Een zuster schrijft: toen ik jong

was, zijn mijn vader en moeder uit

elkaar gegaan, vader wou niet

scheiden, omdat hij nog altijd

hoopte dat mijn moeder weer te-

rug zou komen. Dat is echter niet

gebeurd, ze is met een ander gaan

leven en pas toen er al een kind

was zijn mijn ouders gescheiden.

Wij, kinderen, zijn onze vader

toegewezen, die altijd goed voor

ons geweest is en ons goed heeft

opgevoed. Intussen ben ik lid van

de kerk geworden. Na jaren heb

ik mijn moeder weer terug gevon-

den. Ze is niet gelukkig geweest in

haar leven en heeft veel wroeging

gehad. Terwijl ze haar tweede kind

van die man verwachtte was ze met
hem in ondertrouw. Voor het hu-

welijk heeft kunnen plaatsvinden

werd hij als Jood naar Auschwitz

gezonden en daar vergast. Zij is nu

ook lid van de kerk geworden en

zou graag verzegeld willen wor-

den aan de man met wie ze in on-

dertrouw was. Zelf zou ik ook

graag aan haar verzegeld willen

worden. Aan mijn man ben ik al

verzegeld. Mijn eigen vader is geen

lid van de kerk en zal dat, naar

zijn eigen zeggen ook nooit wor-

den. Nu is mijn vraag: is dit alle-

maal mogelijk?

Antwoord: Wij hebben hierover

uitvoerig naar Salt Lake City ge-

schreven en kregen het volgende

antwoord:

Wij zouden u willen vragen om de

betreffende zuster te verzoeken of

ze 2 familielijsten zou willen op-

stellen. Eén met de man, waarmee

ze in ondertrouw was en hun kin-

deren en alle gegevens betreffende

de personen op die lijst, en een lijst

met haar eerste man en hun kinde-

ren met alle gegevens, ook met de

scheidingsdatum erbij. Deze lijsten

moet ze dan via uw genealogisch

comité aan ons opsturen met een

brief erbij, waarin ze het verzoek

stelt aan de man, waarmee ze in

ondertrouw was, verzegeld te wor-

den, tevens dat haar dochter ook

aan haar en de man, waarmee ze in

ondertrouw was verzegeld wil

worden. Ze moet dan tevens op-

geven in welke tempel en wanneer

zij dit zou willen doen. Dit kan

dan door ons met het eerste presi-

dentschap opgenomen worden.

U ziet, ook voor moeilijke geval-

len zijn er oplossingen.
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Het Melchizedekse Priesterschap

De fundamentele
basis voor
huisonderwijs

door David O. McKay

Broeders en Zusters, het is met
grote vreugde met U samen te ko-

men in deze historische vergade-

ring, de eerste van deze soort die

ooit in de Kerk gehouden werd.

Ik voel mij gedrongen enige woor-

den te spreken over de autoriteit

van het Priesterschap.

Toen ik in 1921 de zendingen van

de Kerk bezocht met President

Hugh J. Cannon (van Liberty Sta-

ke) maakten zich een medepassa-

gier en zijn vrouw aan ons be-

kend, spoedig nadat wij de haven

hadden verlaten. Tijdens ons ge-

sprek, zei de vrouw ietwat veront-

schuldigend: „mag ik U een vraag

stellen?" Ik antwoordde: „Natuur-

lijk, en ik zal hem beantwoorden

voor U het vraagt: ik heb slechts

één vrouw."

Nieuwsgierig vroeg zij: „Indien

het meervoudig huwelijk niet het

doel van Uw religie is, wat is het

dan?"

„Wij zijn Christenen," antwoordde

ik."

„Wij ook," antwoorde zij. En toen

stelde zij de belangrijke vraag:

„Wat is het onderscheid tussen Uw
Kerk en de mijne?"

„Er zijn verscheidene", was mijn

antwoord", waarvan de ware au-

toriteit door directe openbaring

wel het belangrijkst is".

\*+é
MELCHIZEDEK

PRIESTHOOD^

Hierover wil ik dit zeggen: niet-

goddelijke autoriteit zou als zoda-

nig geen onderscheidend kenmerk
zijn. De Rooms-Katholieken zeg-

gen recht te hebben op goddelijke

autoriteit in de directe lijn van Pe-

trus, van wie ze ten onrechte be-

weren, dat hij Bisschop van Rome
was.

De Grieks-orthodoxe Kerk zegt

goddelijke autoriteit te bezitten

van vijf apostels die Petrus over-

leefden. Zij menen autoriteit te be-

zitten en zo doen ook de Kopten

in Noord Afrika.

Dus de Romeinen, Grieken, Kop-
ten en anderen menen recht te

hebben op goddelijke autoriteit,

maar er is slechts één Kerk die god-

delijke autoriteit bezit door directe

openbaring.

Hij had gelijk, die verscheidene

honderden jaren terug, toen hij van

de positie als hoofd van de Bap-

tisten-Kerk in Amerika afstand

deed zeide (1): „Er is geen echt

gevormde Kerk op aarde, noch

enig persoon, gemachtigd om de

Kerk te besturen en er kan ook nie-

mand zijn, tot er nieuwe apostels

zijn gezonden door het grote

Hoofd van de Kerk op wiens

komst ik wacht.

1) Roger Williams
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In 1820 kwamen er goddelijke

boodschappers, God Zelf en Zijn

Geliefde Zoon verschenen aan de

profeet Joseph Smith en de jonge

profeet hoorde de Goddelijke stem,

zeggende: „Dit is Mijn geliefde

Zoon. Hoor Hem."
Achtereenvolgens herstelden ver-

schillende Boodschappers het

Priesterschap. Johannes de Doper,

die reeds vanaf zijn geboorte voor-

bestemd was als zodanig door de

Heiland, herstelde het Aaronische

Priesterschap. Petrus, Jacobus en

Johannes, wier autoriteit door nie-

mand kan worden betwijfeld, kwa-

men en herstelden het Melchize-

dekse Priesterschap en droegen het

over aan de Profeet Joseph Smith.

In het Aaronische Priesterschap

hebben we priesters, leraren en dia-

kenen, onder het presidentschap

van het Aaronische Priesterschap

in de persoon van de Presiderende

Bisschop.

De Melchizedekse Priesterschap

wordt gepresideerd door drie Ho-
gepriesters, een president en twee

raadgevers.

Er zijn ook hogepriesters, zeven-

tigers en ouderlingen in overeen-

stemming met de woorden van

Paulus:

„En deze (Jezus Christus) heeft ge-

geven sommigen tot Apostelen en

sommigen tot profeten en sommi-

gen tot evangelisten en sommigen

tot herders en leraars. Tot de vol-

making der Heiligen, tot het werk
der bediening, tot opbouwing van

het lichaam van Christus. Totdat

wij allen zullen komen tot de een-

heid des geloofs en der kennis van

de Zoon Gods, tot een volkomen
man, tot de mate van de grootte

der volheid van Christus". (Eph.

4 : 11-13)

Wij spreken vandaag tot een groep

mannen, wier plicht het zal zijn

hen te helpen die de Heiligen zul-

len bezoeken om hen te vervolma-

ken, die zullen uitgaan voor de ver-

volmaking van de Heiligen, voor

het werk van de bediening, voor

de opbouw van het lichaam van

Christus. Wij hebben in de Mel-

chizedekse priesterschapsquorums,

zoals ik reeds heb gezegd, hoge-

priesters, speciaal geroepen zeven-

tigers en ouderlingen, onder leiding

van het Presidentschap van de

Ring.

Wij hebben het quorum, zoals ik

reeds zei, als een aparte organisatie

in de Kerk, apart van het Kerke-

lijke deel; in de geestelijke sfeer

hebben wij ringen en zendingen, de

twee grote afdelingen van de Kerk.

In de ringen hebben wij ringpresi-

denten, twee raadgevers en ver-

schillende bisschoppen van wijken.

Het Hoge Priesterschap bestaat uit

Apostelen, hogepriesters, zeventi-

gers, ouderlingen, die direct onder

het Eerste Presidentschap van de

Kerk staan.

De zeventigers hebben een speciaal

Presidentschap, benoemd door

openbaring.

De ouderlingen staan onder de di-

recte leiding van het geestelijke

hoofd, bekend als het ringpresi-

dentschap.

De Aaronische priesterschap staat

onder leiding van de Bisschap die

het presidentschap van de Aaro-

nische Priesterschap bezit en de

Bisschop draagt, daartoe geordend,

het ambt van president van het

quorum van priesters, dit presi-
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dentschap gaat samen met de or-

dening tot bisschop.

De leraren en de diakenen staan

onder de bisschap van de wijk.

Dus er zijn twee soorten van au-

toriteit - een van het quorum en de

ander van de Kerkelijke afdeling.

Elk quorum wordt gepresideerd

door drie officieel aangestelde en

geordende mannen. De president

van de Hoge Priesters is van nu af

aan de president van elke ring.

Het is passend, dat de president

van dit quorum ook de president

zal zijn van de Kerkelijke groep,

ring genaamd.

De zeventigers hebben hun eigen

organisatie en het presidentschap

van het ouderlingenquorum zal

staan onder het presidentschap van

de ring. Het is de plicht van elk

presidentschap van een quorum

met de leden te vergaderen, met

hen te beraadslagen en hun te leren

wat hun plichten zijn. Ik herhaal:

met hen te beraadslagen en hun te

leren wat hun plichten zijn. Wan-
neer zij als een groep in een quo-

rum zitten, heeft de Kerkelijke au-

toriteit geen zeggenschap over hen,

uitgezonderd als president van de

ring.

Het is de plicht van het president-

schap van quorums, hetzij van de

hoge priesters, zeventigers of ou-

derlingen, om te onderwijzen, te

beraadslagen met quorumleden,

hen op hun plichten te wijzen en

toe te zien dat zij de hun opgeleg-

de plichten nakomen.

Dit is een aparte organisatie in de

^ehele Kerk, welker betekenis en

volle gewicht de Kerk heden ten

dage niet begrijpt.

Wat de geheime orden zijn voor de

wereld, zijn de quorums voor de

kerk van Jezus Christus van de

Heiligen Der Laatste Dagen. De
quorums zullen als een groep ka-

meraadschap aankweken, broeder-

schap en liefde. Individueel zullen

zij diensten bewijzen aan de orga-

nisaties in de Kerk. Zij zijn onder-

worpen aan de Kerkelijke autori-

teiten als leden van de Kerk, maar
niet als quorumleden. Ieder quo-

rumlid is onderworpen aan zijn

presidentschap en het is de plicht

van dat presidentschap om eenheid

te brengen onder de leden van het

quorum.

Ik wil U nog een voorbeeld geven.

Ik spreek nu over een voorval aan

boord van het schip. Ik had de

man nooit eerder ontmoet. Toen

hij naar me toe kwam, wist ik dat

hij mij herkende maar ik kende hem
niet. Hij greep mijn hand in een

„bepaalde" greep, liet direct weer

los en zei: „Neem mij niet kwalijk".

Zijn oog was gericht op een speld

die ik droeg, een speldje dat mijn

vrouw me gaf. Het was een ster

en een halve maan. Hij herkende

dit als een symbool van zijn orde.

Hij drukte mijn hand, maar toen

ik zijn handdruk niet beantwoord-

de, liet hij onmiddellijk los. Een

volslagen vreemdeling, maar hij

herkende een symbool en wilde ka-

meraadschap aankweken.

Op een of andere wijze moeten wij

dezelfde geest in onze quorums

hebben. Het quorum moet zo ver-

enigd zijn dat we elkander kunnen

helpen, niet alleen geestelijk, maar

ook financieel en op elke andere

manier. Indien we deze geest van

eenheid in onze quorums kunnen

krijgen, beginnen wij de volle be-
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tekenis te begrijpen van de pries-

terschapsorganisatie in onze kerk.

Ik herhaal, ofschoon de Bisschop

geen autoriteit heeft om de ouder-

ling, de zeventiger en de hoge pries-

ter voorschriften te geven, zijn de

quorumleden onder zijn geestelijke

controle en leiding.

Als leden van de wijk hebben zij

met hem te maken, voor de beta-

ling van tienden en zij kunnen ge-

roepen worden tot een Kerkelijke

positie, b.v. superintendent van de

Zondagsschool O.O.V. enz., maar

in het quorumwerk zijn zij onder-

geschikt aan het presidentschap

van het quorum en het is het recht

van dat quorum de broederschap

met een lid te verbreken, indien hij

niet volgens de normen van het

quorum leeft.

Ik herinner mij een voorval, waar
een quorum van zeventigers de

hand van iemand aftrok, omdat hij

onwaardig was. Zij hadden niet het

recht hem te excommuniceren,

maar zij hadden wel het recht de

vriendschapsband te weerhouden

tot hij zichzelf weer waardig

maakte.

Ik herinner mij een gesprek met

Mr. Charles Zueblin, een autoriteit

op het gebied van burgerlijk be-

stuur. Ik had hem mee uit geno-

men om hem het Davis- en Weber
County-kanalensysteem te tonen.

"We waren nog niet ver, toen we
niet meer spraken over kanalen,

maar over de organisatie van de

Kerk. Ik legde hem uit: „Aan onze

rechterzijde is de eerste Wijk, aan

onze linkerzijde de negende Wijk.

In deze wijken hebben we pries-

ters, leraars, diakenen, ieder gepre-

sideerd door een presidentschap. Ik

legde hem de Kerkelijke organisatie

uit, tot en met de quorums.

Hij vroeg: „Hoe beschermt U uw
mensen in deze wijken"? Hij asso-

cieerde de term „Wijk" met een of

andere instelling. Ik verklaarde

dat ieder zijn verantwoordelijkheid

had. Hij riep uit: „Hoe kunnen we
dit idee, van het dragen van ver-

antwoordelijkheid door iedere

groep, in iedere stad van de Ver-

enigde Staten introduceren?" „Ik

weet het niet" zei ik, „maar U zult

een gemeenschappelijk belang moe-

ten hebben".

„Dat stem ik toe", zei hij, „maar

moet dit gemeenschappelijk belang

van godsdienstige aard zijn?"

En ik antwoordde: „Dat weet ik

niet, het onze is van godsdienstige

aard en het werkt voortreffelijk."

De organisatie van de Kerk is op

goddelijke wijze voorgeschreven en

als wij haar op de juiste manier la-

ten werken, zal zij doeltreffend

zijn in een wijk van driehonderd

en in een zending van vijfduizend

in ieder land van de wereld.

Hoe bent U van plan dit op het

huisonderwijs toe te passen? Ne-

men de leider van de Kerkelijke

autoriteit, de bisschop van de wijk,

de hoge priesters, zeventigers en de

ouderlingen daar aan deel? Juist

zoals wij de nadruk hebben

gelegd op de belangrijkheid van het

onderwijzen door de leden aan de

leden; maar met deze broederen,

die de hulp van het Lagere Pries-

terschap en van alle leden hebben,

werken zij „voor de volmaking

der Heiligen, tot het werk der be-

diening, tot opbouwing van het li-

chaam van Christus, totdat wij

allen zullen komen tot de eenheid
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des geloofs en der kennis van de

Zoon Gods, tot een volkomen man,
tot de mate van de grootte van de

volheid van Christus. (Eph. 4:12-

3).

Het is goed dat de huisonderwijzer

de verantwoordelijkheid draagt om
acht te geven op het welzijn van

ieder persoonlijk.

Opdrachten kunnen zo worden ge-

geven, dat iedere man die autori-

teit heeft, welke komt door directe

openbaring, zijn Kerkelijke plich-

ten kan verstaan bij de uitoefening

van de autoriteit welke hij draagt.

Ik laat mijn zegeningen bij U ach-

ter. God zegene U en geve U in-

spiratie bij het brengen van de

geest van dit nieuwe programma,
deze nieuwe opdracht voor de ge-

hele Kerk, vernieuwende al ons

huisbezoek met ons Huisonderwijs-

plan, opdat iedereen gebracht zal

worden tot een dieper inzicht in

het priesterschap hetwelk direct

van God's Zoon komt.

God zegene U, is mijn gebed, in

de naam van Jezus Christus.

AMEN.
C. D.

VRAGENBUS
ASTROLOGIE en

BOZE GEESTEN
Voor zover ik weet hebben die

twee begrippen weinig of niets met

elkaar te maken en het is dus niet

daarom dat ik ze in het hoofd bo-

ven dit artikel naast elkaar heb

gezet, maar omdat een en dezelfde

vrager mij met beide onderwerpen

aan boord kwam. Hij stelde mij

deze vraag: „Heeft astrologie iets

te maken met het Evangelie van

Jezus Christus? Is het een deel

daarvan?"

Op mijn vraag hoe deze gedachte

bij hem was opgekomen, antwoord-

de hij tot mijn verbazing dat hij

leden van de Kerk had ontmoet

die met hem over dat onderwerp

hadden gesproken niet alleen, maar

ook blijk hadden gegeven rotsvast

in astrologie te geloven. Een en an-

der geeft mij aanleiding daarover

in de Ster iets te zeggen.

Wat is astrologie? Uit een Ame-

rikaanse encyclopaedie haal ik het

volgende daarover aan: Een „we-

tenschap" (let op de aanhalings-

tekens) die volgens haar aanhangers

de mens in staat stelt de toekomst

te voorspellen uit de stand van de

hemellichamen. De astrologie was

als een van de machtigste bijgelo-

ven uit het grijs verleden in groot

aanzien bij de Egyptenaren, Chal-

deërs, Hindoes, Chinezen en ande-

re volken van Azië en Afrika. Van-
uit het oosten verbreidden de as-

trologische praktijken zich over

westelijk Azië en Europa uit. Het
pseudo-wetenschappelijk karakter

van de astrologie werd eerst ont-

dekt toen men in de wetenschap

van de astronomie (sterrenkunde)

meer vorderingen had gemaakt.

De astrologen voorspelden niet al-

leen de toekomst van een natie,

maar ook het karakter van een

kind uit de planeten. Wanneer dat

bijvoorbeeld onder het teken van

Jupiter was geboren, was het vro-

lijk, opgewekt, joviaal. Zelfs plan-

ten hingen voor hun geneeskrachti-
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ge waarde van de planeten af,

waaronder zij stonden. De maan-
gestalten dienden ook als een aan-

wijzing voor de toekomstige groot-

heid van een pasgeboren kind.

De vragensteller zeide mij verder:

„Zij vroegen mij in welke maand
ik was geboren. Ik antwoordde: in

maart". „O, dan bent u geboren

onder het sterrenbeeld . . de vissen,

geloof ik dat zij zeiden en omdat

ik daaronder was geboren, was ik

. . wispelturig, meen ik. Maar dat

kan ook wel anders zijn geweest;

ik heb er, om u de waarheid te

zeggen, niet zo goed naar geluis-

terd. Maar wat denkt u daarvan,

broeder Jongkees? Moet ik dat ge-

loven?

„Broeder. .", antwoordde ik, „zet

die astrologie en alles wat daarmee

samenhangt uit uw gedachten. Ge-

looft u het Evangelie van Jezus

Christus?

„Ja zeker".

„Heeft u in onze standaardwerken,

welk dan ook, ooit het woord as-

trologie' of iets dat daar op wijst,

aangetroffen, met de aansporing

om daar kennis van te nemen en

ons daardoor te laten leiden?"

„Nee, nooit".

„Bekommer u dan niet verder om
wat anderen daaromtrent geloven,

maar verwonder u er over dat er

leden van Christus' Kerk zijn, die

zich met deze misleidende dingen

inlaten niet alleen, maar er anderen

deelgenoot van maken en aldus

verwarring zaaien in de hoofden

en harten van hun broeders en zus-

ters.

De toekomst van een mens wordt

niet bepaald door de tijd en de

plaats waarin hij werd geboren; hij

heeft die toekomst zelf in handen;

hij heeft de beschikking over zijn

wil om het Evangelie van Chris-

tus aan te nemen en te leven of

het te verwerpen. In het eerste ge-

val zal hij het doel bereiken waar-

voor hij naar deze aarde werd ge-

zonden en in het tweede geval be-

reikt hij dat doel niet en daar heb-

ben het jaar, de dag en het uur al-

leen in zoverre mee te maken, dat

hij dit Evangelie hier op aarde of

in het hiernamaals zal horen. En
wat het karakter betreft: dit wordt

gevormd en veredeld door het on-

derhouden van God's geboden en

wordt niet vooraf door de invloed

van een planeet bepaald; dat is

klinkklare nonsens.

„Die geloofd zal hebben en ge-

doopt zal zijn, zal zalig worden,"

heeft Jezus gezegd, dat wil zeggen,

geloofd in zijn woord, in Zijn

macht als de Zoon van de Levende

God en voor de astrologie is in dat

geloof geen plaats."

"Nee, dat kan ook niet", riep de

broeder verrast uit, „want goed be-

schouwd is die hele astrologie niet

anders dan een vorm van predesti-

natie en dat leert het Evangelie ons

niet"!

„Zo is het, broeder en daarom is

het voor ons allen het beste deze

„wetenschap" te laten voor wat ze

is en ons te houden aan deze woor-

den van Jezus: „Ik ben de Wijn-

stok, gij de ranken; die in Mij blijft

en Ik in hem, die draagt veel

vrucht; want zonder Mij kunt gij

niets doen. Zo iemand in Mij niet

blijft, die is buiten geworpen, ge-

lijkerwijs de rank, en is verdord

...." (Joh. 15 : 5, 6).
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„En nu heb ik nog wat op het

hart", zei mijn bezoeker.

„Wat is dat? spreek vrij uit, broe-

der".

„Onlangs vertelde mij iemand, ook

een lid van de Kerk, dat je ont-

zaglijk moest oppassen voor boze

geesten; die kunnen je onverhoeds

aanvallen en kwaad doen. Is dat

zo?"

„Dat doet me denken aan de boe-

man, waarmee onverstandige ou-

ders hun kinderen tot gehoorzaam-

heid menen te moeten of te kunnen

dwingen. Soms lukt dat in zo

verre, dat de kinderen van angst

's nachts niet kunnen slapen en

bij zo'n voortgezette therapie wel

gehoorzaam, maar tevens zenuw-

patientjes worden. Ook kinderen

onderling kunnen elkander de

doodsangst op het lijf jagen met

domme verhaaltjes over boze gees-

ten, maar dat volwassenen zich aan

die malligheden bezondigen, leden

van de Kerk van Christus nog wel,

mensen van wie verondersteld

wordt het Evangelie te kennen,

gaat mijn verstand te boven".

„Hij beriep zich juist op het Evan-

gelie, broeder", riep mijn bezoeker

verdrietig uit. „Hij verwees naar

gevallen waar Jezus duivelen uit-

wierp en vertelde er bij dat zo 'n

boze geest je ook kan aanvallen, je
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angst aanjagen en je helemaal in

zijn macht kan krijgen. Wat moet
ik daar nu van geloven? Boze gees-

ten bestaan toch, niet waar?"

„Zeer zeker bestaan die; dat zijn

zij die in het voorbestaan de zijde

van Satan kozen en tegen God op-

stonden en daarom uit de hemel en

op de aarde werden geworpen.

Hier trachten zij God's werk te

vernietigen en zouden dat ook met

ons, met allen die op deze aarde

werden geboren, willlen doen,

maar dat kunnen zij niet; daartoe

heeft God hun de macht niet gege-

ven. Het is eenvoudig onmogelijk

voor hen ons als een struikrover te

bespringen, te grijpen en ons op een

of andere wijze leed te doen.

Dingen van die aard te verkondi-

gen is onzinnig, dom en bovendien

gevaarlijk voor mensen, die voor

de invloed van dergelijke griezel-

verhalen vatbaar zijn. En leveren

tevens het bewijs dat de verkondi-

gers van dergelijke onzin geen juist

begrip van het Evangelie hebben,

dat ons leert, dat wij de strijd tegen

de invloed van die boze geesten

moeten aanbinden en indien wij op

God's arm steunen, die strijd zul-

len winnen. En dat is geheel wat

anders dan willoze slachtoffers

zijn van in donkere hoeken loeren-

de spoken.

A. D. J.

Die het oprechte gebed tot een gewoonte maakt en in geloof bidt, zal zijn

leven aanmerkelijk verrijkt en versterkt vinden. Hij zal rustiger en

evenwichtiger worden; zijn moed en uithoudingsvermogen zullen toe-

nemen. Zijn physieke, morele en geestelijke levenshouding zal dan een

aanwijzing zijn dat hij zich bewust is van de aanwezigheid van een mach-

tige Vriend.

President Hugh B. Brown
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DE ZALIGMAKER
EN DE MACHT OVER
DE DOOD
VRAAG: Ons wordt geleerd, dat

Jezus niet aan de dood onderwor-

pen was. In onze klas werd de

vraag gesteld of Hij al dan niet

een natuurlijke dood zou zijn ge-

storven, indien Hij een normaal le-

ven had geleefd.

ANTWOORD: Iedere bespiege-

ling van deze soort is voor bespre-

king in onze priesterschapsquorums

of klassen van de onderorganisaties

onvruchtbaar. Jezus kwam hier

om een bepaalde zending te ver-

vullen, die Hem vóór de grondleg-

ging van deze aarde werd opgedra-

gen. Hij wordt in de schriften ge-

noemd het Lam, van de grond-

legging der wereld af gedood". Hij

stemde er in toe te komen, in het

midden des tijds, om de mensen van

de val te verlossen, die door de

overtreding van Adam over hen

is gekomen.

In tegenstelling tot de heersende

DE VRAAG
van de maand

beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,

"Tresideni van de Raad der Twaalven

opvatting in de wereld was de ster-

felijke proeftijd in de hemelse raad

bepaald, lang voordat Adam op

de aarde werd geplaatst. Uit de

openbaringen die de Heer ons

heeft gegeven, weten wij dat wij al-

len in het voorbestaan als geesten

leefden, als kinderen van God. Op-

dat het eeuwige plan van vooruit-

gang ten uitvoer kon worden ge-

bracht, was het voor deze geesten

noodzakelijk een sterfelijke proef-

tijd door te maken en dat hun on-

sterfelijke geesten een lichaam van

vlees en beenderen op zich zouden

nemen. Adam en Eva werden naar

de aarde gezonden om die te be-

volken en voor deze geesten licha-

men te scheppen. Toen Adam en

Eva op de aarde werden geplaatst,

ontvingen zij lichamen die uit het

stof der aarde waren gemaakt en

de Heer plaatste hun geest in deze

lichamen. Terwijl zij in de hof van

Eden waren, waren zij niet aan de

dood onderworpen en zouden

voor altijd in die toestand kunnen

blijven. Wanneer zij hadden beslo-

ten dat te doen, zouden zij daar
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zijn gebleven zonder aan het doel

van hun lichamelijke schepping te

hebben beantwoord, hetwelk be-

stond in het zich vermenigvuldi-

gen en de aarde met hun nageslacht

te vervullen. Dit nu was nooit de

bedoeling geweest, maar wel dat

door een overtreding van de wet
waaronder zij leefden, de weg voor

hen zou worden geopend om dit

belangrijke gebod te gehoorzamen.

Daarom werd het noodzakelijk

voor hen om van de vrucht van

de boom der kennis van goed en

kwaad te nemen en door dit te

doen maakten zij het voor de aarde

mogelijk om door hun nakomelin-

gen bewoond te worden. Het ge-

volg van de gehoorzaamheid aan

dit gebod was dat zij sterfelijk wer-

den en dus onderworpen aan de

dood, en deze dood werd het erf-

deel van ieder schepsel.

DE STERFELIJKHEID IS EEN
NOODZAKELIJK DEEL VAN
ONS BESTAAN.

Dit sterfelijk bestaan was een

noodzakelijk deel van het grote

verlossingsplan. Wij weten dat het

een proeftijd is waarin wordt na-

gegaan of wij de geboden van onze

eeuwige Vader willen gehoorza-

men, in geloof willen leven terwijl

wij buiten Zijn tegenwoordigheid

zijn gesloten en onderworpen, zijn

aan verleidingen, beproevingen,

pijn, maar ook vreugde en blijd-

schap in dit sterfelijk leven zullen

ondervinden.

Paulus zegt van het sterfelijk le-

ven het volgende:

,,Want niemand kan een ander

fondament leggen, dan hetgeen ge-

legd is, hetwelk is Jezus Christus.

En indien iemand op dit fonda-
ment bouwt: goud, zilver, kostelij-

ke stenen, hout, hooi, stoppelen;

eens iegelijks werk zal openbaar
worden: want de dag zal het ver-

klaren, dewijl het door vuur ont-

dekt wordt; en hoedanig een iege-

lijks werk is, zal het vuur beproe-

ven. Zo iemands werk blijft, dat hij

daarop gebouwd heeft, die zal

loon ontvangen. Zo iemands werk
zal verbrand worden, die zal

schade lijden; maar zelf zal hij be-

houden worden, doch alzo als door

vuur". (1 Kor. 3 : 11-15). Omdat
de sterfelijkheid in de wereld

kwam, die zo noodzakelijk was om
tenslotte onze waardigheid door

beloning of straf te bepalen, was
het tevens noodzakelijk dat er een

verlossingsmacht zou zijn. Deze
verlossing mocht geen einde nemen,

want zij moest het deel worden van

ieder schepsel dat door de dood
van de aarde was weggenomen. De
Zaligmaker zeide tot de Joden:

„Daarom heeft Mij de Vader lief,

overmits Ik Mijn leven afleg, op-

dat Ik hetzelve wederom neme.

Niemand neemt hetzelve van Mij,

maar Ik leg het van Mijzelven af;

Ik heb macht hetzelve af te leggen

en heb macht hetzelve wederom te

nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn

Vader ontvangen". (Joh. 10 : 17,

18).

Hoe Hij deze macht ontving,

wordt door Lucas verklaard. Jezus

is de enige persoon, in deze wereld

geboren, die geen aardse Vader
had. De Vader van Zijn lichaam

is ook de Vader van Zijn geest en

de Vader van de geesten van alle

mensen. Van Zijn Vader ontving
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Hij het eeuwige leven, van Zijn

moeder het vermogen te sterven,

want Zijn moeder was een sterfe-

lijke vrouw. Van haar kreeg Hij

Zijn bloed, van Zijn Vader Zijn

onsterfelijkheid. Aldus de macht

hebbende Zijn Leven te geven en

het weder op zich te nemen, was

Hij in staat de prijs te betalen voor

Adam's overtreding en alle schep-

selen van het graf te verlossen.

EEN ONEINDIGE VERZOE-
NING VEREIST

Het duidelijkste begrip van des

Heiland's zending geeft ons het

Boek van Mormon. Hier volgt een

aanhaling uit het onderricht van

Jacob, de broeder van Nephi, die

niet alleen tot zijn volk sprak,

maar ook tot de niet-Joden van

deze bedeling. Met betrekking tot

de goddelijke zending van Jezus

Christus zeide hij:

„Daarom moest het noodzakelij-

kerwijze een eindeloze verzoening

zijn; indien het geen eindeloze ver-

zoening ware, zou deze verderfe-

lijkheid geen onverderfelijkheid

kunnen aandoen. Dan zou het

eerste oordeel, over de mens uit-

gesproken, noodzakelijk van eeuwi-

ge duur moeten zijn. En als dit zo

was, had dit lichaam in de schoot

der aarde moeten liggen om te ver-

gaan, zonder ooit te herrijzen.

O, de wijsheid Gods, Zijn barm-
hartigheid en genade! Want ziet,

indien het vlees niet weer zou op-

staan, zouden onze geesten aan die

engel moeten worden onderwor-

pen, die uit de tegenwoordigheid

van de Eeuwige Vader is gevallen

en de duivel werd en zij zouden
nimmer herrijzen. En onze geesten

hadden aan hem gelijk moeten

worden: duivels, engelen van een

duivel, uitgesloten uit de tegen-

woordigheid van onze God, om bij

de Vader der leugens te vertoeven

in de ellende, waarin hij zelf ook
is; ja. gelijk aan dat wezen, dat

onze eerste ouders bedroog, dat

zich bijna verandert in een engel

des lichts en de kinderen der men-

sen aandrijft tot het stichten van

geheime moordbenden en het ver-

richten van allerlei andere gehei-

me werken der duisternis. O, hoe

groot is de goedheid van onze God,

Die ons een middel tot ontkoming
aan de greep van dit vreselijke

monster schenkt, ja, dat monster:

dood en hel, waarmede ik bedoel

de dood van het lichaam en tevens

de dood van de geest. En op grond

van het verlossingsplan van onze

God, de Heilige Israëls, zal deze

dood, waarvan ik heb gesproken

en die tijdelijk is, zijn doden opge-

ven; en deze dood is het graf. (2

Nephi 9 : 7-11).

CHRISTUS HAD HET LEVEN
IN ZICHZELF.

Er is in het boek van Mormon veel

meer geschreven over de goddelijke

zending van Jezus Christus, ook

in de Leer & Verbonden, in be-

woordingen die zeer duidelijk en

vol betekenis zijn. De Zaligmaker

leerde Zijn discipelen en de Joden

ook met duidelijkheid, maar eerst

na Zijn kruisiging konden zij Hem
beter begrijpen. De profeten van
ouds spraken eveneens over de

zending van Christus en het doel

van Zijn Offer. Hoofdstuk 53 van

Jesaja is een overzicht van het le-

ven en de zending van onze Heer.
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In welk een verschrikkelijke toe-

stand zouden wij zijn geweest zon-

der die oneindige verzoening! On-
ze lichamen zouden tot stof terug-

keren en voor altijd daar blijven;

onze geesten zouden aan Satan on-

derworpen worden en wij zouden
nergens een toevlucht hebben.

Zeer dankbaar behoren wij te zijn

voor de barmhartigheden van on-

ze Eeuwige Vader en Zijn gelief-

de Zoon, dat de weg ter ontkoming
voor ons geopend werd.

Satan was van den beginne van

plan de gehele menselijke familie

te vernietigen. Hij meende onge-

twijfeld zijn doel te hebben be-

reikt, toen hij Adam en Eva er toe

had gebracht datgene te doen wat
hen uit God's tegenwoordigheid

zou bannen en waardoor de dood
over hen zou komen. Voor hem
betekende de dood dat de geesten

van alle mensen voor eeuwig aan

hem onderworpen zouden worden.

Het Offer van Christus bevrijdde

alle aan de dood onderhevige

schepselen uit de greep van Satan.

Daarom zal de opstanding der do-

den even oneindig zijn als de val

is.

Het is dwaasheid om te peinzen

over wat gebeurd zou zijn indien

Jezus had geweigerd zijn zending

te volbrengen en of Hij, gesteld dat

Hij dat had gedaan, tenslotte zou

zijn gestorven als andere mensen
sterven. Dit feit blijft: Hij had het

leven in Zichzelf en daarmede ook
de macht om te sterven. „Niemand
neemt het van Mij, Ik leg het van

Mijzelven af". (Joh. 10 : 18). Hij

kwam om een oneindige verzoe-

ning te zijn en door het storten van

Zijn bloed aan hel en dood een

schuld te betalen; het aardse ele-

ment, Zijn bloed, gaf Hij terug en

maakte voor ieder schepsel de on-

sterfelijkheid zeker, want de ver-

lossing moest even algemeen zijn

als de val.

HET JEUGDWERK

Al uw kinderen moeten onderwezen worden

door Eileen R. Duyon en Rebecca Benards

Onze Hemelse Vader houdt van

Zijn kinderen en wil, dat hun het

Evangelie van Jezus Christus

wordt geleerd. Het Jeugdwerk is

één van de hulpmiddelen waarin

Hij heeft voorzien, opdat kinde-

ren eeuwige waarheden kunnen

leren.

Met de snelle groei van de Kerk

en het vormen van vele nieuwe rin-

gen uit zendingsgebieden, bestaat

er een behoefte om te erkennen,

dat een verandering van zendings-

gebied tot ring, gemeente tot wijk,

niet het aantal betrokken kinderen,

de problemen betreffende de af-

stand, of het aantal beschikbare

werkers om het Jeugdwerk-pro-

gramma te leiden, wijzigt. Soms is
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het Jeugdwerk groot, soms klein,

en soms wordt het zowel in de

ringen als in de zendingsgebieden

thuis gehouden.

Om de kinderen van de West Eu-

ropese Zone op een meer doeltref-

fende manier te onderwijzen, heb-

ben wij een gelijkluidend Jeugd-

werkprogramma samengesteld

voor de ringen zowel als voor de

zendingsgebieden. Presidenten van

het Ring-Jeugdwerk, Presidenten

van het Zendingsgebied-Jeugd-

werk en hun raadgeefsters zullen

in bijzonderheden van dit pro-

gramma en de manier waarop het

in alle wijken en gemeenten moet

worden uitgevoerd, op de hoogte

worden gesteld. Elke maand zal er

in de Ster bij uitstek geschikt ma-

teriaal verschijnen, dat gebruikt

moet worden door alle gemeente,-

wijk-, district-, en ring-Jeugdlei-

ders. Bij dit materiaal zal men ook

aanwijzingen vinden voor een

voorbereidende vergadering, wel-

ke één maal per maand door iedere

gemeente en wijk moet worden ge-

houden en verder ideeën, die het

bezoek zullen doen toenemen, sug-

gesties om jaarlijks terugkerende

gebeurtenissen uit te voeren, zoals

het Jeugdwerk Familie-uur, sugges-

ties voor het leren van liederen,

ideeën om de eerbied te vergroten,

manieren om de kinderen met ernst

en oprechtheid te leren bidden, en

materiaal om de leraressen te hel-

pen hun wijze van lesgeven te ver-

beteren. Er zal dikwijls verwezen

worden naar bladzijden met in-

structies of aanwijzingen in speci-

ale Jeugdwerk-Gidsen. Het is

noodzakelijk, dat alle ringen en

zendingsgebieden een compleet stel

van dit materiaal in hun bezit heb-

ben. Zij kunnen dan de verwijzing

in de „Ster" naslaan, en de leshul-

pen voor kleine gemeenten of wij-

ken,, die niet alle gidsen beschik-

baar hebben, aantonen. Dit specia-

le materiaal bestaat uit de volgen-

de onderdelen:

1. Gids voor Gemeente en Wijk

Jeugdwerkbesturen.

2. Gids voor Jeugdwerk Thuis.

3. Gids voor Gemeente en Wijk

Jeugdwerk Secretaressen.

4. The Primary Script, (alleen in

het Engels).

5. Drie Stappen naar Goed On-
derwijs.

6. De Standaard.

7. Verschillende Jeugdwerkliede-

ren.

Vraag niet wat uw land voor u kan doen; vraag wat u voor uw land kan
doen. John Fitzgerald Kennedy

Indien ge de eerste keer niet slaagt, leidt ge een normaal leven.

Improvement Era
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JAARKALENDER
Het Jeugdwerk zal het best func-

tioneren als van te voren bepaalde

maatregelen getroffen worden.

Buiten de vastgestelde Jeugdwerk-

dag moet ieder Jeugdwerk bepaal-

de hoofdlijnen volgen en zekere

verantwoordelijkheden aanvaar-

den. Om de behoeften van elk

Jeugdwerkjaar te kunnen overzien,

kunt u het best een vergrote copie

maken van deze jaarkalender. Dit

is een middel om in een enkel ogen-

blik te kunnen zien wat er elke

maand in het Jeugdwerk moet

worden gedaan. Uw verslagen zul-

len altijd op tijd zijn, als u weet,

dat u ze op de vijfde van elke

maand (zie kalender) op de post

moet doen. Ieder die in het Jeugd-

werk een functie bekleedt, moet

één van deze kalenders in zijn be-

zit hebben, en deze wekelijks na-

kijken om te weten, welke acti-

viteiten en rapporten er op het

programma staan. Vul de extra

ruimten in met gebeurtenissen, die

u voor uw eigen wijk, gemeente,

district of ring van plan was uit

te voeren. De cijfers geven aan,

wanneer het betreffende materiaal

nodig is. Een kruisje geeft de

maand aan, waarin een bepaalde

activiteit uitgevoerd moet worden.

De gemeente of wijk moet de da-

tum vaststellen en in het hokje in-

vullen. Let er op, dat de „Pilots"

(niet vertaald) voor hun ouders een

programma in oktober moeten heb-

ben.

Suggesties voor de Voorbereidings-

vergadering.

Hier volgen enige suggesties welke

tijdens de voorbereidingsvergade-

ring zouden kunnen worden gege-

ven om elke lerares te helpen haar

onderwijs zonder kosten of lang-

durige voorbereiding te verbete-

ren. Het gaat de Jeugdwerk-kin-

deren spoedig vervelen om elke

week op precies dezelfde manier de

les voorgeschoteld te krijgen. Kin-

deren houden van het verrassings-

element. Zij willen graag weten,

dat u nu weer eens iets heel anders

met hen van plan bent. Dan kijken

zij uit naar een Jeugdwerkdag
waarin zij samen iets kunnen bele-

ven. Deze gang van zaken kan tel-

kens opnieuw worden toegepast,

als u de kinderen de gelegenheid

geeft zich in te leven in het lesma-

teriaal, dat u hun brengt.

1. Plak platen (geknipt uit week-

bladen en kranten) van Kerk-auto-

riteiten, Presidenten van de Kerk,

geheiligde plaatsen, gebouwen (zo-

als de tabernakel, tempels, enz.) op

een stuk karton. Laat de klas deze

platen vlug achter elkaar zien,

maar toch zo, dat ze ze kunnen her-

kennen. (Geef een papier en pot-

lood aan de oudere kinderen, zodat

ze de namen kunnen opschrijven.

Let bij de jongere kinderen op, wie

het eerst de naam kan zeggen.)

2. Schrijf op het bord of op een

strook papier iets, dat de klas al

eerder heeft geleerd, en dat u deze

dag graag wilt herhalen. Laat be-

paalde woorden weg. Laat de klas

het voor zichzelf doorlezen en de

ontbrekende woorden invullen.

Laat dan de hele groep het hardop

voorlezen.

3. Schrijf op verschillende repen

papier een Artikel des Geloofs, een
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Jaar Kalender

Activiteit

Jaarlijks Rapport

Kwartaal Rapport

Maandelijks Rapport

Presentielijsten

Jeugdwerk Algemeen Fonds (ring)

Primary Script (rin<* en zending

bestuur)

Half-Jaarlijks Rapport

Bestelling van Materiaal

Boekencontrole

Gemeentevoorbereidingsver-

gadering

Kerstfeestje met echtgenoten

Lihoma Vader-Dochter feestjes

Jeugdwerk-Gezinsuur

Lihoma Verhogingsfeestje

Evenementen om Fondsen te ver-

krijgen

Piloten voor Oudersprogramma

Het uur Jeugdwerk Thuis

Wegbaners-Zomer-Programma

Bevordering van Meisjes

Ring of Districts-Voorbereiding-

Vergadering

Zendings/Ring Conferentie
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tekst, of iets anders, dat u graag

wilt, dat de klas onthoudt, met
twee of drie woorden op elke reep.

Geef elk kind een strook tot u ze

allemaal uitgebeeld hebt (het aan-

tal kan van twee tot vijf a zes zijn).

Laat deze kinderen zich dan zó op-

stellen, dat ze tezamen de juiste

zin vormen. Voor kinderen, die

niet kunnen lezen, kunt U de zin

op een kaart schrijven. Knip de

kaart in vijf of zes grote stukken

op de manier van een leg-puzzel en

laat ze deze weer in elkaar leggen.

Lees, wanneer de puzzel klaar is.

de zin aan het kind voor. Laat elk

kind een puzzel mee naar huis ne-

men, zodat ze het thuis met hun

familie nog eens kunnen doen.

4. Maak een lijst woorden klaar,

die in de les van belang waren. Zet

de letters door elkaar, b.v. joolge

voor geloof. Geef de klas een paar

minuten om de letters te ontcijfe-

ren en laat iemand de woorden op-

lezen. Geef de kleinere kinderen de

letters van een bepaald woord,

maar met de letters geschreven op

afzonderlijke kaarten. Nummer de

kaarten. De kinderen moeten in

volgorde van de cijfers voor de

klas gaan staan en het woord spel-

len.

5. Stel enige vragen op betreffen-

de de les. Bevestig de geschreven

antwoorden (zo mogelijk in één

woord) met plakband op verschil-

lende plaatsen aan de muur. Lees

de vragen voor en laat de kinde-

ren van de klas ieder op hun beurt

het antwoord zoeken en aan u

brengen. (Dezelfde manier van

doen kan gevolgd worden bij jon-

gere kinderen als de antwoorden

worden genummerd. Voor vraag

no. 2 moet antwoord no. 2 gevon-
den worden, enz.)

6. Gebruik de achterkant van een

aanplakbiljet om antwoorden en

vragen in verkeerde volgorde op
te plaatsen. Laat één van de klasse-

leden deze volgorde verbeteren.

7. Plaats platen van geheiligde

plaatsen, de Algemene Autoritei-

ten, Presidenten van de Kerk, enz.

op het flanelbord. Zet namen op
stukjes papier en leg deze op de

tafel. Laat de klasseleden de juiste

naam onder de platen zetten. Zeg

de jongere kinderen het antwoord

voor en laat ze op die manier de

plaat leren kennen.

8. De lerares zegt: ,,Ik denk aan

een man, die elf broeders had. Hij

werd in Egypte verkocht en werd

een leider aan het hof van de Ko-
ning. Wie is hij"? Verander deze

manier door te zeggen: ,,Ik weet

een verhaal .... Ik denk aan iets

. . . ., Ik denk aan een persoon uit

het Boek van Mormon . . Ik denk

aan een Kerkpresident. ..." Ge-

bruik deze methode om de lessen

van de afgelopen weken te herha-

len, of om de les te controleren, die

u die dag hebt gegeven.

9. Gooi een kind een bal toe, ter-

wijl u hem een vraag stelt. Laat

hij u het antwoord geven, terwijl

hij de bal teruggooit. (Als hij het

antwoord niet weet, kan hij de bal

aan een ander kind gooien, die het

antwoord wel wil zeggen.) Deze

activiteit is niet speciaal geschikt

voor zondag, maar kan op een an-

dere dag gebruikt worden.

10. Vertel het verhaal van de les,

maar zeg niet hoe de geschiedenis

eindigt. Geef dan de klasseleden de

gelegenheid om te vertellen, wat
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zij in een dergelijke situatie zouden

hebben gedaan, en wat zij van het

gebeurde denken. Vertel dan het

einde van het verhaal.

11. Er wordt iemand uitgekozen

om voor de klas te komen staan.

De klasseleden moeten vragen be-

denken, waarop zij het antwoord

weten, en deze stellen aan degeen

voor de klas. Hij, die een vraag

stelt, die degene voor de klas niet

kan beantwoorden, mag op zijn

beurt voor de klas staan. Dit kunt

u verschillende keren herhalen.

12. Spelen met vingers en han-

den, en waaraan allen kunnen

deelnemen, moeten betrekking heb-

ben op de les en hiermee verband
hebben. Het moeten vinger-spelle-

tjes zijn, welke elk kind doen besef-

fen, dat het doel van de les het

meest waardevol is.

13. Zing een lied, dat dezelfde

waarheid leert als de les. Maak het

lied wat langer door platen te la-

ten zien, sleutelwoorden te gebrui-

ken, enz., zodat allen er aan kunen
meedoen.

14. Doe enige vragen over de les

van de volgende week in een doos.

Laat enige kinderen hiervan één

uittrekken. Laat hen de volgende

week het één en ander over deze

vragen meenemen naar het Jeugd-

werk.

15. Leg platen uit een tijdschrift

op een tafel. Laat een kind er hier-

van één uitzoeken, het aan de klas

laten zien en over de plaat vertel-

len. (Voorbeeld: platen van vrien-

delijke en onvriendelijke handelin-

gen. Kies een plaat en vertel, of

dit iets is, dat u zou doen, als u de

geboden van Jezus zoudt onder-

houden. Platen van gezond voed-
sel en schadelijke producten voor
het leren van het Woord van Wijs-

heid, enz.)

16. Schrijf een tekst op een groot

stuk papier. Streep elke keer één

woord door en laat de klas de

tekst elke keer, nadat een woord
is doorgestreept, weer herhalen.

17. Doe een voorwerp in een zak

of doosje. (Iets dat het doel van

de les duidelijker maakt). Laat ie-

mand het open maken en aan de

klas laten zien. Dit kan vóór of

ook gedurende de les worden ge-

daan.

18. Stel de klas een vraag. Als

het antwoord „neen" is, moeten zij

hun armen over elkaar vouwen.

Als het antwoord „ja" is, moeten

zij hun vinger opsteken. Voordat

men begint moet iedereen de ogen

sluiten.

19. Schrijf een rijmpje dat ieder-

een uit het hoofd kent op het bord

of een stuk papier en zet boven elk

woord een cijfer. Maak extra cij-

fers op stukjes papier en doe deze

in een doos. Als iemand een cijfer

trekt, moet hij het woord met het

gelijkluidende cijfer er boven door-

kruisen en het rijmpje opzeggen.

20. Geef ieder kind een kaart. Op
sommige staan cijfers, anderen zijn

blanco. Het kind dat cijfer één

heeft, moet antwoorden op de

eerste vraag, die u stelt. De kinde-

ren met blanco kaarten kunnen

antwoorden als hij het antwoord

niet weet, of als zij nog iets willen

toevoegen aan hetgeen is gezegd.

Het aantal kaarten met cijfers er

op moet evengroot zijn als het aan-

tal vragen.
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EEN ENGEL IN HET MIDDEN DES HEMELS

Uit: Church Deseret News

Meer dan honderd jaar lang heb-

ben de Heiligen der Laatste Dagen
naar het veertiende hoofdstuk van
Openbaring in de Bijbel verwezen

en gezegd dat de engel waarvan
wordt gesproken in onze tijd naar

de aarde is gekomen en dat het

evangelie weder is hersteld. De vij-

anden van de Kerk zijn het natuur-

lijk met onze interpretatie van deze

schriftuur niet eens en zeggen dat

het niet betekent wat de Heiligen

der Laatste Dagen verkondigen,

ondanks het feit dat de tekst vol-

komen duidelijk is.

Onlangs verschenen nieuwe verta-

lingen van de Bijbel steunen de

Heiligen der Laatste Dagen, zeer

tot consternatie van hen die ons

bestrijden. Deze passage in moder-

ne terminologie overgebracht,

maakt het meer dan ooit duidelijk

dat het evangelie werkelijk door

bediening van een engel naar de

aarde moest worden teruggebracht

en dat het vóór het einde van de

wereld aan alle naties moest wor-

den gepredikt.

De herziening van de Katholieke

Vulgata door Knox, in 1961 ge-

publiceerd met toestemming van

de Katholieke geestelijkheid, zegt:

,,Ik zag een andere engel, vliegen-

de in het midden des hemels, een

laatste Evangelie met zich bren-

gend om aan allen die op de aarde

wonen te prediken in het uur van

God's oordeel".

Interessanter echter dan deze ver-

taling is het eigen commentaar van

de vertaler op het „laatste evan-

gelie", dat in de laatste dagen naar
de aarde zal worden gebracht. Hij

zegt: „Laatste, letterlijk eeuwige.

Het is niet duidelijk waarom het

evangelie, door de engel zo wordt
omschreven, maar de samenhang
suggereert dat het de laatste oproep
tot bekering is die de mensen aan
deze zijde van de eeuwigheid te

horen krijgen". (Blz. 270 van het

N.T.)

Een andere herziening van de Vul-
gata (Arendsen 1946, eveneens met
toestemming tot drukken van de

geestelijkheid) zegt: „En ik zag een

andere engel, vliegende door het

midden des hemels, hebbende het

eeuwig evangelie om te prediken

tot hen die op de aarde zitten, en

over iedere natie en stam en taal

en mensen". Het gaat dan verder

en zegt dat dit zal geschieden in

het uur van God's oordeel. Dit is

in hoofdzaak hetzelfde als in de

Vulgata van de zestiende eeuw.

Hoewel veel becritiseerd, is de

nieuwe, herziene vertaling even

duidelijk als, zo niet duidelijker

dan, sommige andere in de verkla-

ring dat Johannes een andere engel

zag, hebbende „het eeuwig evange-

lie om aan hen die op aarde wonen
te verkondigen, aan iedere natie,

en stam, en taal en mensen" in het

uur van God's oordeel. De nieuwe

Engelse vertaling is even duidelijk.

Indien er zijn die de laterdaagse

openbaringen in twijfel trekken,

laten zij dan de vertaling van

Schonfield in zijn „Authentiek

Nieuw Testament" beschouwen,
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waarin hij zegt dat een nieuwe

openbaring van het evangelie - een

ultimatum — in het uur van God's

oordeel door een engel aan de aar-

de moest worden gegeven. Andere

vertalingen ondersteunen het

standpunt van de Heiligen der

Laatste Dagen even zeer.

Ieder vertaling van de Bijbel ver-

kondigt dezelfde leerstelling; alle

zeggen dat het evangelie in de laat-

ste dagen, in het uur van God's

oordeel, moest worden hersteld.

Alle zeggen dat het door de bedie-

ning van een engel uit de hemel

moest geschieden. Alle zeggen dat

het een nieuwe bedeling van het

Evangelie was en dat de goddelijke

boodschap tot alle naties, stammen,

talen en volken moest worden ge-

bracht.

Hoe kunnen weldenkende mensen

zulk een verklaring negeren, als

zij hun Bijbel geloven? Hoe kunnen

zij aan andere verwijzingen naar

nieuwe openbaringen in de laatste

dagen voorbijgaan?

Daar is de vestiging in de laatste

dagen van het huis des Heren in de

toppen der bergen, waarvan door

Jesaja en Micha wordt gesproken.

Daar is de wederoprichting aller

dingen, door Petrus in het derde

hoofdstuk van de Handelingen

voorspeld. Daar is het verschijnen

van nieuwe schriftuur, waarover

Jesaja 29 en Ezechiël 37 spreken.

En daar is de zeer belangrijke aan-

kondiging van Maleachi (vierde

hoofdstuk) dat de oude profeet

Elia in de laatste dagen naar de

aarde zal komen - vóór de grote

en vreselijke dag des Heren - om
door middel van het Evangelie het

hart van de mensen te veranderen.

Dat er in de laatste dagen openba-

ringen zouden zijn, werd zeer zeker

voorspeld. En even zeker werden

deze voorspellingen bewaarheid.

Het Evangelie is nu door de engel

teruggebracht en wordt naar de

vier hoeken van de vrije wereld ge-

dragen.

De wijsgeer Rabindranath Tagore zegt:

„Hetzelfde leven ontkiemt vreugdevol door het stof van de

aarde heen in ontelbare grassprieten, en breekt zich baan

in onstuimige golven van bladeren en bloemen. Hetzelfde

leven wordt in eb en vloed geschommeld in de oceaanwieg

van geboorte en dood. Omdat ik dit leven liefheb, weet ik

dat ik de dood evenzeer zal liefhebben".

316



Oktober 1964

DE GOUDSE GEMEENTE GEEFT EEN DINER
Op zaterdagavond, 19 september,

werd eindelijk het lang verwachte

uur bereikt, waar vele vrienden,

bekenden en leden van de Goudse

Gemeente met verlangen naar had-

den uitgezien. Er zou namelijk die

avond een diner worden gegeven

om een gezellige en opbouwende

tijd met elkaar door te brengen.

Vele uren van hard werken waren

hieraan vooraf gegaan en er werd

tot de laatste minuut voor het di-

ner aan zou vangen, nog hard ge-

werkt om alles tot in de puntjes

in orde te krijgen.

voorafgegaan door soep en afge-

werkt met een heerlijk portie ijs.

Chinees door de leuke, door de O.
O.V. verzorgde hoofddeksels, die

aan alle aanwezigen werden uitge-

reikt. Het was een aardig gezicht,

om iedereen met een Chinees

hoofddeksel aan tafel te zien.

Teen het diner om 8 uur afgelopen

was, hadden we tussendoor nog
enkele speeches gehoord. Allereerst

door Broeder Th. Kool, over wat
door verschillende leden in de laat-

ste maanden was gedaan om de

klaslokalen van de kerk een beter

aanzien te geven. Er waren nieuwe

colivinyl vloeren gelegd, en het ge-

heel keurig in de verf gezet en nog

vele andere werkzaamheden wa-
ren verricht.

Als 2e punt noemde Broeder Kool

de geest van het evangelie, waar-

door deze broeders en zusters wa-
ren bezield om dit werk in hun
vrije tijd tot stand te brengen. Ten
derde richtte hij zich ook tot de

zendelingen, die ook een aandeel

hadden gehad in het verrichte

werk, en verder dat wij erg geluk-

ledercen liet het zich best smaken, Chi-

nese hoofddeksels op de voorgrond.

Al dit werk werd rijkelijk beloond

toen om 6.30 uur, en het diner zou

aanvangen, er meer dan 60 mensen

aanwezig waren, om aan te zitten.

Broeder E. Appel, van het Ge-

meentebestuur heette iedereen har-

telijk welkom, en President van der

Veur sprak het openingsgebed uit.

De zaal was geheel versierd en de

prima verzorgde tafels waren een

lust voor het oog.

Het diner had zowel een Indisch, ~
i iu u"^' ""u ' De mensen achter de schermen!

als een Chinees accent. Indisch Zuster Elkens leverde een groot aandeel

door de prima verzorgde njsttafel, in de verzorging van de Rijsttafel.
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de kerk te brengen zodat binnen

10 minuten de dinerzaal was om-
getoverd tot een dansvloer.

Eerst kregen we een voortreffelijk

optreden van de Mormoonse vier

die de gehele zaal wisten te amu-
seren.

Een gedeelte van de dansvloer.

kig mogen zijn door de boodschap,

die de zendelingen in Holland ge-

bracht hebben.

Elder van der Veur dankte Elder

Mac Danold (gem. pres.) voor het

uitstekende idee van deze avond
en voor het vele werk.

„Mormonen, zei hij, zijn vrolijke

mensen, dat kunnen we hier van-

avond zien, aan al onze glimla-

chen".

Hij haalde aan dat we vanavond
lichamelijk voedsel hadden gehad

en hij maakte van de gelegenheid

gebruik, ons aan te sporen, gees-

telijk voedsel tot ons te nemen,

morgen op de Gemeente Conferen-

tie.

Toen het diner was afgelopen,

werd door alle leden ijverig gehol-

pen om de tafels en stoelen achter

De schets door Gemeente leden

Daarna werd een leuk schetsje op-

gevoerd door enkele leden van de

gemeente en toen dit achter de rug

was werd de tijd vrijgelaten voor

dansen, dat door een polonaise

werd voorafgegaan.

Zo was het al gauw half elf en

tijd om te eindigen en alles op te

ruimen, hetgeen binnen een uur ge-

reed was. Al met al een geweldige

avond die navolging elders ver-

dient.

P. v. H. v. U.

Wij zijn zo gelukkig te weten dat er een weg is naar de vrede, de enige

die vruchten zal dragen, en die weg is het onderhouden van God's ge-

boden zoals die aan de mensen in vroeger tijden en in onze tijd werden

geopenbaard. Indien die weg zou w-orden gevolgd, zouden alle ernstige

problemen in de wereld worden opgelost, en deze ongelukkige wereld.

zou vrede hebben.

President George Albert Smith
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ZONNEHOEK

^fezuó en d& vióóeró

Op zekere dag liep Jezus langs de
~T|^^~JL—

^

'^ Hij zag

een paar mensen vis

water dobberden de vissers

sen waren bijeen gekomen bij

te luisteren die hen onderwees.

uitwassen. Buiten op het

op en neer. Vele men-

ïhs.^Bi
om naar Jezus

«^ ... IIIV

Nadat Jezus zijn onderricht had beëindigd, gingen de men-

sen naar hun t*J3BJ*i-i4$JH Jezus zei tegen Simon dat indien

zou laten terughij zijn ^L^- weer in het diepe

keren en hij zijn in het water zou laten, hij
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vele yr^T\ zou van9en - Simon zei: „Meester, we hebben

de hele nacht door al gevist en we hebben niets gevangen;

maar als U het zegt, zal ik de ^Ëii§li||É|r neerlaten.

Simon en de andere mannen namen de --^eLA- en gingen weer

naar het diepe ^f~^rsr~^r terug en lieten het net nog een

keer neer. Toen ze het ^fiSi|i|||g-gr. weer naar binnen wil-

den halen, was het ^16§|§||§§§£r. zo gevuld met

dat het begon te scheuren. De mannen waren verbaasd en

gelukkig. Zij hadden gedacht dat zij naar hun t*J

zouden moeten gaan zonder een enkele ^^v^ Jezus zei de

mannen dat als ze Hem zouden volgen, Hij hun zou leren

hoe men anderen het evangelie moest onderwijzen, en zij

zouden „mensenvissers" worden genoemd.

Naverteld door Naomi W. Randall
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qeBeuRtenissen in öe zenöinq

en öe hoLUnöse Ring

GEDOOPT

ALKMAAR
van Nes, Elisabcth Juliana Wattimena; 21 aug. 1964

AMERSFOORT

Heller, Bernhard Adolf; 10 sept. 1964

Heller, Jolanda; 10 sept. 1964

Heller, Albert Eduard; 10 sept. 1964

Heller, Socastoetih Johanna; 10 sept. 1964

AMSTERDAM

Geestman, Clasina Maria; 1 sept. 1964

BRUSSEL

Coelus-Verhellen, Andrea Maria; 4 sept. 1964

DEN HAAG
Chattelin-Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Elize Suze Wilhelmina; 17 sept '64

Chattelin, Annie Louise; 17 sept. 1964

Chattelin, Yvonne; 17 sept. 1964

Tolsma, Sjoerd; 17 sept. 1964

DEN HELDER

Overdiek, Francina Maria Christina; 21 aug. 1964

EINDHOVEN

Antonissen, Maria Adriana Antonia Wilhelmina; 5 sept. 1964

Blom-Lentink, Johanna Wubbina; 5 sept. 1964

Blom, Jan Adriaan; 5 sept. 1964

HAARLEM

Eekelschot, Alfred Leonard; 21 aug. 1964

Eekelschot, Petrus Johannes; 21 aug. 1964

Eekelschot, Hillegien Hermina Maria; 21 aug. 1964

HEERLEN

Vollemans, Jacob; 4 sept. 1964

Vollemans-Kempers, Willemina; 4 sept. 1964

Vollemans, Gozewina Anna Maria Margaretha; 4 sept. 1964

Vollemans, Phillippus; 4 sept. 1964
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HENGELO

Teunissen-Dekker, Engclina; 14 aug. 1964

ROTTERDAM

Bogmans-Weeber, Hendrika Maria; 2 sept. 1964

van der Staal, Jacobus Alexandcr; 2 sept. 1964

van der Kolk, Geridina; 17 sept. 1964

Croese, Charles Adrianus; 17 sept. 1964

UTRECHT

Borman, Hendrika Wilhelmina; 20 aug. 1964

Vreeswyk-Ballendux, Maria Christina Francoise; 17 sept. 1964

Blok, Frans; 3 sept. 1964

Blok-Kars, Hendrika; 3 sept. 1964

ZEIST

van Zanten, Margriet Adriana; 11 sept. 1964

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

BRUSSEL

Bierens, Robert Ary; 23 aug. 1964 tot priester

Pimentel, Joseph Henricus; 20 sept. 1964 tot leraar

HEERLEN

Hooi, René Henri; 6 sept. 1964 tot priester

ROTTERDAM-NOORD

Loeve, Adriaan C; 31 mei 1964 tot priester

van der Spek, Dirk; 31 mei 1964 tot leraar

Stoové, Marco R.;31 mei 1964 tot leraar

Chambers, Ramon L.; 10 mei 1964 tot diaken

van Beers, Willem P.; 31 mei 1964 tot diaken

van Beers, FrederikW.; 31 mei 1964 tot diaken

Emeis, Abraham; 31 meil964 tot diaken

van Beers, Frederik W. Sr.; 14 juni 1964 tot diaken

Dettingmeijer, Theodorus J.; 22 maart 1964 tot diaken

INGEZEGEND

ANTWERPEN

Van Steerteghem, Peter Edgard Gertrude; 14 juni 1964

HAARLEM
Eekelschot, Hendrik Paul; 6 sept. 1964

ROTTERDAM-NOORD

van der Geest, Johny; 6 sept. 1964

Sigmond, Claudia Ellen; 25 april 1964
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UTRECHT

Gout, Liesbeth Joyce; 8 maart 1964

OVERLEDEN

ROTTERDAM-NOORD

Schilperoord, Maria Anna; 21 sept. 1964

GEHUWD

HAARLEM
Okker, Kea Olive en Rudolf Ferdinand Onstein; 13 juni 1964

ROTTERDAM-NOORD

Tenthof van Noorden, Henri J. A. en Koorevaar, Thea C.; 13 aug. 1964

UTRECHT

Bredewoud, Adrianus Gerardus en Zetzema, Ynske; 17 aug. 1964

OVERGEPLAATST

Groen, Dirk; van Hoofdkantoor naar Haarlem
Reiter, Anna Maria; van Hoofdkantoor naar Apeldoorn
Langeveld, Joe; van zendingsschool naar Utrecht

Bevans, Duane; van zendingsschool naar Amsterdam Oost

Groen, Dirk; van Haarlem naar Hoofdkantoor
Overduyn, Richard; van Leeuwarden naar Haarlem
van Hulten, Gerardus; van Gent naar Leeuwarden

Noorda, Steven; van Den Haag naar Noord-Oost Zone.

Liljenquist, Blaine; van Brussel naar Den Haag
Beus, Leo; van Rotterdam Noord naar Brussel

Springer, Meivin; van Den Haag naar Rotterdam Noord
Rollins, David; van Maastricht naar Den Haag
Campbell, Delton; van Almelo naar Maastricht

De Long, Joseph; van Mechelen naar Den Haag
Dicus, Kenneth; van Den Haag naar Utrecht

Cardall, Duane; van Utrecht naar Heerlen

Van Rij, Daniel; van Ede naar Leiden

Vanderhoof, George; van Leiden naar Ede

Ouderkirk, Terry; van Heerlen naar Mechelen

Johnson, Robert; van Amsterdam West naar Gent

Hacking, Thomas; van Groningen naar Amsterdam West
Knapton, Richard; van Beverwijk naar Hengelo

Vuyk, William; van Deventer naar Groningen

Roylance, Paul; van Hengelo naar Deventer

Van Komen, George; van Noord-Oost Zone naar Utrecht

Oliekan, Thomas; van Zeist naar Centrale Zone
Poteet, Joe; van Centrale Zone naar Apeldoorn

Van Beekum, Johannes; van Apeldoorn naar Zeist

Nievaard, Robert; van Utrecht naar Schiedam

Overdiek, Martinus; van Schiedam naar Beverwijk
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Dallinga, Dennis; van Rotterdam Zuid naar Arnhem
Atwood, Stephen; van Utrecht naar Rotterdam Zuid

Harker, Lynn; van Amsterdam Oost naar Almelo

AANGEKOMEN

Bevans, Duane; van Cardston, Alberta, Canada

Langeveld, Joe; van Ogden, Utah

D. Bevans J. Langeveld

VERTROKKEN

Aardema, Albert; aangekomen 13 maart 1962; vertrokken 11 sept. 1964; v/erk-

zaam geweest: Haarlem, Utrecht, Rotterdam Noord, Zaandam, Amsterdam
West, Almelo, Nijmegen, Hoofdkantoor.

Kikkert, Irene JoAnn; aangekomen 18 sept. 1962; vertrokken 18 sept . 1964. werk-

zaam geweest: Den Haag, Hoofdkantoor, Brussel, Amsterdam West, Am-
sterdam Zuid, Utrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Arnhem, Appel-

doorn.

A. Aardema I. Kikkert
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