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ONZE PROFEET SPRE E KT
Mijn geloof in

de jeugd en in
gezonde lectuur
door President David O.

McKay

Ik heb groot vertrouwen in de jon-

O.O.V. en andere plaatsen

mensen van deze tijd. Weliswaar horen wij van tijd tot tijd van
sommigen die zich beneden de normen van de Kerk bewegen, maar

gaan.

ge

die

vormen een

heid.

De

zeer kleine minder-

grote meerderheid van on-

ze jongeren heeft de waarheid lief

Weet

u,

te laten

een goed boek of een dege-

is
als
een goede
kameraad, omdat uit dat samengaan niets dan goeds komt. Zulke
publicaties geven de jeugd de kans
zich met de leraren en de beste

lijk

tijdschrift

vervuld van het verlangen de
te houden. Ik heb
vertrouwen in hen. Het is een
vreugde met hen te werken!

mannen en vrouwen in de wereld
en in de Kerk te meten. De jonge

Er is geen groter geluk in dit leven dan het voorrecht dat de leraren, ambtenaren en leiders in de
Kerk genieten om de invloed van
onze jeugd te ondergaan en in hun

wordt

en

is

normen hoog

gezelschap

te

verkeren.

Als wij de jonge mensen vragen
te

iets

doen, zal de grote meerderheid

gewillig en blijmoedig gehoor ge-

ven; ik verheug mij in hun gewilligheid

om

de Heer, in welke hoe-

danigheid ook,

te

dienen, niet al-

O.O.V., maar ook in de
zondagsschool en op maatschappeleen in de

lijk

even
gerig

en

onderwijsgebied.

Zij

zijn

gehoorgevend en even benaar waarheid als de men-

sen in de

Kerk

altijd zijn geweest.

Ik zeg u dat de Heer hen zal zegenen. De Heer zegene jullie jongens
u, mannen en vrouwen, die de taak hebben hun lectuur te verschaffen of hen naar de

en meisjes en

jaren zijn de tijd
te

zoeken.

om

dat gezelschap

Veel dat

in

de jeugd

onthoudt men het
gehele leven door. Een goed boek
te hebben en dit tot een vriend te
maken betekent het verrijken van
de ziel, niet alleen maar voor een
ogenblik, doch bij alles wat men in
geleerd,

het leven ervaart.

Ik herinner mij dat ik vroeger een

wagen

met stroo bracht van
Huntsville naar Ogden. Dat duurde in die dagen twee en een half
uur en ik had steeds een boekje bij
en gebruikte die tijd om stuk-

me

ken daarin uit het hoofd te leren.
Sommige daarvan gebruik ik nu
nog wel eens, die ik tachtig jaar
geleden uit het hoofd leerde. Sommige van die kameraden draag ik
nog met mij mee. Men kan niet
beter zijn toegerust dan in gezelschap te zijn van Shakespeare,
Scott, Tennyson en van al onze
beste Amerikaanse schrijvers. Hoe
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over vrienden denk, zo denk ik

ook over boeken;

ik

houd van

Maar de gezinnen der
Dagen staan

Laatste

op bijna

elk terrein

ze.

Heiligen der
in

deze

tijd

van menselijke

Onwelvoegelijke en schadelijke lectuur met aanlokkelijke doch zondige en hoogst verwerpelijke afbeeldingen is een van de doeltreffendste en meest destructieve mid-

ouders.

delen. Tegenwoordig zijn de kiosken vol met tijdschriften die nooit
de woning van Heiligen der Laatste
Dagen behoren binnen te
komen.
Ik zie met genoegen dat de Improvement Era de leergang voor het

Wil men boeken als vrienden beschouwen, dan moet men ze met

onderschrijf

tegenover een uitdaging.

activiteit

De

strijdkrachten

op

zijn er

teiten

uit

en

nietigen

van het kwade

het geloof te ver-

de kerkelijke activi-

verhinderen, niet alleen

te

van de jeugd, maak ook van de

mens

verstand kiezen. Zoals een

naar het gezelschap waarin hij verkeert, wordt beoordeeld, zo wordt
zijn voorkeur voor het hoogste en
beste of het

laagste en vulgairste

bepaald door het soort boeken dat
hij leest.

bederf

„Slecht gezelschap

is

een

voor goede manieren" en

verachtelijke

lectuur

verlaagt

de

O.O.V.

jaar

lectuur te

Lezen

is

maken.
zo zeer een deel van het

leven van deze

tijd,

en de uitwer-

alles wat
kunnen doen om goede leesgewoonten aan te moedigen en te bevorderen, de mensen en de Kerk

wij

helpen.

Y»/

Priesterschap
en gezin

MELCHIZEDEK

PRIESTHOOD
gezin, dat samengesteld

is

Ik

dit

king zo verreikend, dat

Het Melchizedekse Priesterschap

Het

is.

denkbeeld. Ieder gezin zal er goed aan
doen deze een deel van hun gezins-

stellig zal

ziel.

1964—1965

van harte

uit

W

een vader, een moeder en een of
meer kinderen, vormt de grondeenheid van de samenleving. Het is
een „gemeenschapseenheid".
hele menselijke familie

de som van alle gezinnen.
zin

is

de spil

Ook voor

waarom

de Kerk

grondeenheid.

is

Indien

De

ge-

in feite

het evangelie wordt, dan betekent

Het

dit voor de Kerk eveneens vooruitgang en kracht. Het gezin is daar-

is

ge-

alles draait.

het gezin de
het

gezin

vooruitgang maakt en het krachtig en standvastig ten aanzien van

328

om

de

hoogste

en

belangrijkste

plaats in onze broederschap.
is

de

ten slotte zo,

Het

dat de gezinnen

gemeenten, wijken

en

ringen
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vormen, derhalve de Kerk

De

zelf.

leringen in het gezin en de ide-

alen

daarin worden nageworden eventueel die van

die

streefd,

de Kerk. Zij zijn zelfs het levenselixer

van de Kerk. Indien

gezin

het evangelie

wijze

wordt

deugd

in het gezin in praktijk ge-

op de

onderricht,

in het

juiste

indien

PRESIDENT.

of de

man van

of het tehuis, bestaat uit een gezinsgroep, die zo is georganiseerd,
dat

zij

door de vader wordt gepre-

sideerd en wel door het gezag en

de geest van het priesterschap

in

worden gevormd, dan zal de gehele Kerk daarvan profijt trekken.
De gehele Kerk wordt dan onderricht. Zij zal dan deugdzaam zijn

dat op

De

hem werd bevestigd.
mannen innemen

positie, die

het gezin en speciaal die

van rechtvaardigheid.
„Het gezin is de plaats waar het
evangelie wordt geleerd en wel

HET

dienst

beleefd

Indien

zulks

moet
in

het

worden.
gezin

gedaan wordt, dan behoeven wij
niet bezorgd te zijn voor het geloof
en de getrouwheid van de komende generatie en dan kunnen wij er
zeker van zijn, dat onze kinderen
het evangelie zullen liefhebben en
dat zij het ook in praktijk zullen
brengen." (Heber J. Grant)

Het

gezin, als een groep intelligenwezens, moet georganiseerd zijn
of anders wordt het een chaos. Zoals er slechts één Priesterschap is,
doch daarin vele ambten, zo heeft
te

positie moet duidelijk worden verstaan en zij moet worden
gehandhaafd volgens de orde en
het gezag dat God aan de man
heeft verleend, toen Hij hem aan
het hoofd van zijn huishouding

Deze

plaatste.

Het gezag van

vader met beis door de
eeuwen heen altijd geëerd geworden. In alle bedelingen werd onder het volk van God het gezag
van de vader steeds ten hoogste
gerespecteerd en vaak werd door
de profeten, die door God werden
geïnspireerd, de nadruk op dit gezag gelegd. DEZE PATRIAR-

CHALE ORDE IS VAN GODOORSPRONG EN
VOOR TIJD EN
EEUWIGHEID BLIJVEN BEDELIJKE
ZIJ ZAL

lid van een gezin dezelfde rechten op de zegeningen van

STAAN.

het tehuis. Elk lid wordt ook ver-

vende gezag

toegewezen met
betrekking tot het gezinsleven. Er

langrijk

taken

EEN PRESIDERENDE AUTORITEIT zijn. De
moet

vader

in het gezin

is

het hoofd

van het gezin

de

trekking tot zijn gezin

ook ieder

schillende

Priester-

ER EEN VAN
GROOTSTE BELANG.

schap dragen, IS

de godsdienst in praktijk moet
worden gebracht, waar onze gods-

in

van hen,

Melchizedekse

het

die

en daardoor sterk in de uitoefening

door voorschrift en door voorbeeld
is bovenal de plaats waar

de zegs-

is

DEZE
vertegenwoordiger.
SCHIKKING IS VAN GODDELIJKE OORSPRONG. Het gezin,

bracht wordt, waardoor karakters

en het

Hij

het gezin, de wettelijke

In het gezin berust het leidingge-

leven

is

bij

de vader. (Zeer be-

het als de vader een goed

leidt,

niet

drinkt,

rookt,

enz. enz.)
,,In

al

onze studies over

ressantste aller

dit inte-

onderwerpen moe329
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ten wij tot een goed begrip

komen,

werkzaam

dat het priesterschap

is

voor het welzijn van de gehele
familie.
Niet alleen
maar voor een bepaalde klasse of

menselijke
sexe.

Mannen

en vrouwen delen
zegeningen en in

gelijktijdig in de

de uiteindelijke vreugde
priesterschap.

Doch

van

terwille

dit

van

de goede orde en volgens wijs be-

onze Hemelse Vader
gezag van het presidentschap aan
zijn zonen.
Daarom draagt de
leid verleende

man

Priesterschap

het

en aldus

voor zijn Schepper als degene, die verantwoordelijk is voor
al zijn handelingen in verband met
staat hij

de Kerk en met betrekking tot het
menselijke welzijn. (Leah D. Widt-

In

dergelijke

omstandigheden

is

NIET JUIST ALS DE VADER
DAN BESCHEIDEN
het

ACHTERAAN STAAT EN
VERWACHT, DAT DE OUDERLINGEN, DIE GEROEPEN
DE BEDIENING
VAN DEZE BELANGRIJKE
VERORDENING VERRICH-

WERDEN,

TEN. DE VADER IS AANWEZIG. HET IS ZIJN RECHT EN
ZIJN PLICHT OM DEZE BIJEENKOMST TE PRESIDEREN.
(Hij

is

immers de president van

gezin!) Als de vader afwezig

is

zijn

dan

moeder de aanwezige autoverzoeken de leiding te nemen. De vader presideert aan tafel,
bij het gebed en hij geeft algemene
zal de
riteit

en

aanwijzingen met be-

soe).

leiding

Lorenzo Snow zeide, dat het hoofd
van het gezin de Geest des Heren
in zich moet hebben. Hij moet licht
en intelligentie bezitten, waardoor
de zaligheid van het gezin kan

zijn
gezin.
HET
DOET ER NIET TOE WIE ER
OOK AANWEZIG MOCHT

worden verkregen.

HET HOOFD

VAN HET GEZIN HEEFT DE
ZALIGMAKING VAN ZIJN
GEZIN IN HANDEN.
Tot op zekere hoogte

is

elk gezin

een koninkrijk, een natie, een regering op zichzelf en het hoofd

het gezin

is

van

de wetgever, de rechter

en de regeerder.

De vader

presi-

trekking

tot

ZIJN!
Vrouwen en kinderen moeten

leren

en gevoelen dat de patriarchale or-

de in het koninkrijk van

God

ge-

voor een wijs en heilzaam doel. Zij moeten het hoofd
van het gezin in alles ondersteunen
en hem aanmoedigen zijn plichten
uit te oefenen. Zij moeten alles
doen om hem behulpzaam te zijn
vestigd

in

is

de uitoefening van de rechten
God hem heeft gegeven als

deert het gezin onder alle omstan-

die

digheden. Hierover werd het volgende gezegd door Joseph F.
Smith:

hoofd van het gezin. Deze patriar-

„Soms worden de ouderlingen geroepen om een lid van het gezin
te zalven en te zegenen. Onder deze ouderlingen kunnen zich presidenten van ringen, apostelen of
zelfs leden van het Eerste Presidenschap van de Kerk bevinden.
330

chale

orde heeft haar goddelijke

Degenen,
onder een of ander voorwendsel veronachtzamen zijn niet
in harmonie met de geest van de
goddelijke wetten. ..."
geest en goddelijke doel.
die het

Ons volgend

artikel zal handelen
over het aandeel van de vrouw in

het priesterschap.

CS.
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Van

verschillende zijden bereikten

ons vragen over miskramen, vroeg-

geboorte en doodgeboren kinderen.
We kregen hierover uitgebreid ant-

woord

uit Salt

Lake City.

Als een kind geboren

is

in het

begin

van de zwangerschap, wordt het
beschouwd als een misdracht (miskraam) en hoeft het niet vermeld
te worden.
Het standpunt van de autoriteiten
is,

dat, tenzij

>w

adem

een kind de

des levens ingeademd heeft, het
wordt beschouwd als een dood-

geboren kind.
Als het een vroeggeboorte

y§fe

ter als mijn persoonlijke mening
naar voren brengen, dat wij hoop
kunnen hebben dat deze kleinen
zullen verrijzen en dan tot ons behoren. Ik kan het niet helpen dat

(pas

ik voel dat dit het geval zal zijn.

zwangerschap van O/l
maand is het kind enigszins levensvatbaar, noot van de vertaalster)

Als een echtpaar een doodgeboren

bij

is

een

en het leeft niet lang genoeg
het een

naam

te

maar beschouwd
als

dit

geven,

om

of zelfs

kunnen worden
een levend kind, wordt er voor
kind geen tempelwerk gedaan.
te

Wij echter volgen in deze de beslissing van de dokter, die aanwezig was, en noemen het kind
doodgeboren of levend naar zijn

Roy van Holton,
Society,

supervisor

Ge-

schrijft

over

doodgeboren kinderen:
„Er is geen inlichting gegeven door
openbaring over de status van
doodgeboren kinderen. Ik wil ech-

heeft,

zullen

wij

het

troost geven, die wij kunnen,
wij

goede redenen hebben

te

alle

dat

ho-

pen.

Her kan een begrafenisdienst

krij-

gen, als de ouders dit wensen.

Deze kinderen worden niet vermeld in de kerkregisters, maar de
suggestie wordt gegeven dat de
ouders in hun persoonlijke verslagen

naam

instructies.

nealogical

kind

ding

elk

doodgeboren kind een
geven (Joseph Fiel-

zullen

Smith,

tion, vol.

Doctrines of Salva-

2 pag. 280).

Geen tempelwerk zal worden gedaan voor doodgeboren kinderen,
maar de bijzonderheden van deze
kinderen moeten op de gezinslijst
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van hun ouders vermeld worden
in de normale chronologische volgorde, alsof ze i;en normale geboorte waren.
De kinderen moeten op de volgende manier ingeschreven worden:
1.

2.

Geslacht,

naam

Zwit-

ik in

Duits,

dus

misschien

is

het

niet

woordelijk, zoals het in het Hollandse boek staat,
is

maar de inhoud

hetzelfde.

Op

21

januari

1836 waren

het

eerste Presidentschap en een aantal

Alleen de achternaam vermelden

leidende

Het woord
de

ruimte

er voor.

„stillborn" zetten in

voor

gereserveerd

4.

In de ruimte „sealed to Parents"

5.

Vul geen begrafenisdatum in als
de datum van geboorte bekend

invullen

Do

not

seal.

is.

datum van geboorte niet
bekend is, vul dan de datum
van begrafenis in.
Neem als jaar van geboorte het
jaar van de begrafenis. Niet met
Als de

er voor.

abt.

De

Kunnen degenen

zal

dan
de

als

een 3-ledige

vraag van een broeder
I.

openbaard was. Daarom legden de
leden van het presidentschap de
handen op Joseph Smith en spraken vele zegeningen en profetieën
uit. Tot deze allen van het presidentschap behoorden Oliver Cowdery en vader Joseph Smith en de
Sidney
Rigdon en
raadgevers
Frederick Williams.

Hierna volgde een van de belangrijkste openbaringen over de zaligJoseph Smith

schrijft hierover:

De hemel werd voor

ons geopend
en ik zag Gods Hemelrijk en Zijn
Heerlijkheid (of ik in het lichaam

was of daarbuiten weet

van

van de vlammende poort, waardoor de erfgenamen van dit Ko-

die nooit

honderden jaren dood zijn
ook de hoogste heerlijkheid be-

Goden worden

indien er

voor hen gedoopt wordt?
II.
Wat moeten die doden daarvoor doen?
Zijn zij meer bevoorrecht dan
III.
wij? Want zij moeten niet strijden
op aarde om alles te overwinnen,
geen woord van wijsheid, geen

ninkrijk binnen gingen.

Ook

de stralende troon Gods,
waaro£> de Vader en de Zoon
zaten. Ik zag de mooie straten in
dat Rijk, die er uitzagen als waren ze met goud geplaveid. Ik zag

Adam en vader Abraham,
ook mijn vader en moeder en mijn

vader

broeder Alvin, die reeds lang geleden gestorven was. Ik vroeg mij

kwam,

tienden en dergelijke geboden.

af hoe het

Als antwoord hierop neem ik
een stuk over uit Leringen van

deel in deze Heerlijkheid

332

niet).

Ik zag de bovenaardse schoonheid

reeds

I.

ik

uit België.

het Evangelie gehoord hebben en

reiken en

en werden de
tempel
verordeningen van de begiftigingen
voltrokken, voorzover dat toen ge-

heid der mensen.

van begrafenis
ook worden beschouwd
plaats van geboorte".
plaats

Dan hebben we nog

broeders in de Kirtland

vergaderd,

Baptism en endowments.

6.

Omdat

serland ben, vertaal ik het uit het

geboorte op de normale manier.

met „stillborn"
3.

en datum van

Joseph Smith.

vangen, hoewel

hij

dat

hij

een erf-

kon ontgestorven was
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vóór de Heer Zijn hand ten tweede
male uitstrekte om Israël te vergaderen, en vóór hij tot vergeving
van zonden gedoopt kon worden.
Toen kwam Gods stem tot mij en
zei:

„Al degenen, die zonder een kenvan het Evangelie gestorven

nis

zijn,

maar

den hebben

aangenomen zou-

het
als

ze langer op aarde

hadden mogen blijven, zullen erfgenamen van het Hemelse Rijk
worden.
Desgelijks zullen allen,
die van nu aan zonder kennis
daarvan sterven, maar het van
ganser harte aangenomen zouden
hebben, dit Rijk beërven, want Ik,
de Heer, zal alle mensen naar hun
daden en naar de verlangens van
hun hart beoordelen".

—

met vooruitgang maken.
honderden of duizenden

Zij zitten

jaren in de geestelijke gevangenis,

onmachtig zichzelf te verlossen,
ook al hebben ze al lang het Evangelie aangenomen. Wat betekenen
hier tegenover de kleine offers van
tienden, woord van wijsheid enz.
voor wie met heel zijn hart achter
het Evangelie staat, worden dit
vanzelfsprekende dingen in zijn
leven, waaraan bovendien nog rijke
zegeningen verbonden zijn.
Zij

wéten, dat hun familieleden,

van de Kerk zijn, nu in staat
hen te verlossen. Zij weten ook
dat zowel hun als de onze volmaking afhangt van het feit of wij in
deze onze dierbare plicht doen. Elk
die lid

zijn

jaar dat

langer in de gevangenis

zij

komt op onze

Ik zag verder dat alle kinderen,

zuchten,

vóór zij de jaren van
verantwoordelijkheid bereikt hebben, in het Hemelse Rijk zullen komen.
II.
Het enige wat de doden zelf
kunnen doen is het Evangelie aannemen. Verder zijn ze in alle dingen van ons afhankelijk. En zo
kom ik meteen tot vraag
III.
Neen, wij zijn bevoorrecht,

Niet aan ons

die sterven

omdat

van de
van het Evangelie. Wij
hebben het op aarde aan kunnen
nemen, en genieten bij getrouwheid
wij leven in de tijd

volheid

zegeningen daarvan. En bij
onze dood gaan wij meteen verder
alle

Het

is

is

schouders.

het te beoordelen of

ons voorgeslacht tot degenen behoort,

die,

als

ze langer

geleefd

hadden, het Evangelie op aarde
aangenomen zouden hebben. Dat
zal de Heer wel doen. Maar wij
moeten zorgen dat er voor allemaal
de kans is, door alle namen van
ons voorgeslacht met de zijtakken
daarvan op te zoeken en naar Salt
Lake City te sturen. In welke heer-

dan terecht komen, zulwe eenmaal zelf
zo ver zijn en met open armen door
hen ontvangen worden.
lijkheid ze
len

beter een rechtvaardige verliezer

we wel

zien als

dan een onrechtvaardige winnaar

te zijn.

De

beste manier

om met

tobben op

te

houden

is:

ophouden met tobben.
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VRAGENBUS
Een dezer dagen bereikte
schrijven van een zuster,

mij een

van enige mate van

die mij

zaligheid sprake

de volgende vragen voorlegde:

„In Leer & Verbonden 88 24 lezen we, dat er nog mensen zijn,
die geen koninkrijk van heerlijkheid kunnen verdragen. Ook in
vers 32 staat: die overblijven. Het
komt mij voor, dat hier geen sprake is van de „zonen des verderfs".
Zouden er dus nog meer koninkrijken zijn dan de bekende drie, maar
:

is.

heerlijkheid en

Die mate hangt

af van de wijze waarop wij ons
hebben voorbereid in dit leven en
ook in het hiernamaals. Indien wij
God's geboden naleven en in alles

Zijn wil volbrengen, bereiden wij

ons voor op de celestiale heerlijk-

verwerpen
van Christus en

heid,

wij het Evangelie
zijn wij overigens

oprechte mensen, in alle

eerlijke,

opzichten eerbaar en betrouwbaar,

dan niet van heerlijkheid?"
„Verder L. & V. 85
5. Er is dus
sprake van een overtreder, wiens
naam uit de boeken der Kerk geschrapt moet worden, maar tegelijk
van zijn vaderen en kinderen?
Er zijn meer van die dingen, die

zo wordt de terrestriale heerlijkheid ons deel. Afd. 76 geeft dat
alles duidelijk aan, ook wie naar
de telestiale wereld worden verwezen. Lees daarover verzen 103-

zo onrechtvaardig
het verhaal lees uit

uit,

:

lijken.

Als

ik

Kron. 13:912, waar L. & V. 85
8 naar verwijst, kan ik dat ook niet begrijI

:

pen."
briefschrijfster.

Het antwoord op de

eerste

luidt kort en bondig:

„Hier

sprake van

vraag
wel

is

„Zonen des vergenoemd vers in
z'n geheel aanhalen: „En hij, die
de wet van een telestiaal koninkrijk niet kan nakomen, kan geen
de

derfs". Laten wij

telestiale

verdragen;
niet geschikt voor een

heerlijkheid

is hij

koninkrijk van heerlijkheid. Daarom moet hij zich aan een koninkrijk

onderwerpen, dat geen konin-

van heerlijkheid is."
Wij weten uit afd. 76 van de Leer
& Verbonden, dat het telestiale
koninkrijk het laagste is, waar nog

krijk
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strekt

dat

zij

een zekere mate van za-

ligheid zullen verwerven, nadat de

penning betaald is (Zie de
van de onbarmhartige
dienstknecht Matth. 18 23 e.v.)
Er wordt in het aangehaalde vers
gesproken van „verdragen". In 't
kort kan dit ervan gezegd worden:
Een telestiaal lichaam kan door
laatste

gelijkenis

:

Aldus de

daarom

106. God's barmhartigheid

zich over dezen in zo verre nog

zijn

structuur

geen

terrestriale

heerlijkheid verdragen, laat

staan

een celestiale; evenmin kan een terrestriaal

lichaam in een celestriaal

koninkrijk
dan, dat

zij

verblijven.

Zo

is

het

„die overblijven", als

gevolg van de door hen begane onzonde, de telestiale

vergeeflijke

kunnen verdragen,
Deze, hoewel de laagste, is toch
zodanig, dat geen sterveling deze

heerlijkheid niet

kan

Wat

begrijpen, (vers 89).

de volgende vraag over L.

&
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5 betreft: Hier is sprake
V. 85
van de Verenigde Orde, door God
ingesteld, die ook in de dagen van
Petrus werd georganiseerd. Deze
instelling was en is zo heilig, dat
welke inbreuk daarop ook werd
:

gemaakt, deze een zeer ernstige
zonde uitmaakte. (Zie Hand. 5)

Zo was dan ook de
waarover

in afd. 85

overtreding,

wordt gespro-

:

aantekening:

„De

straf

moge ons

maar

streng toeschijnen,

wij

ten bedenken dat de ark het

moesym-

bool van God's aanwezigheid was,
en een van de grote lessen die de

moest

Israëlietische natie

leren,

was

de onaantastbare majesteit van de
heilige

God.

Ik geloof, dat deze woorden ook

ken, een hoogst ernstige zonde.

Naar

mijn mening moeten wij
denken aan Exodus 20 5,
doch ik geef mijn mening gaarne

hierbij

voor beter. Over het geval Uza
9-12) vond ik deze
(1 Kron. 13

:

van toepassing zijn op afd. 85
van de Leer & Verbonden.

:

5

A.D.J.

DE VRAAG
maand

van de
beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,
Tresident van de

''Want

ziet,

Raad

der

de Geest van Christus

mens gegeven, opdat

hij het

Twaalven

is

aan

teder

goede van het

kwade moge onderscheiden."

Werd het priesterschap

ooit geheel

van de aarde weggenomen?
VRAAG:

„Meermalen

gezegd

is

dat er na de dood van onze Heiland en Zijn Apostelen er een volkomen afval van het evangelie
over de gehele wereld was. Het
schijnt, indien dit letterlijk

dat

de

bewoners

van

waar

de

is,

aarde

daardoor geheel aan de verleidende invloed van Satan en zijn volgelingen waren overgeleverd. Wilt

U

ons daar enig licht over geven?'
Van het begin af

ANTWOORD:

er nooit een tijd geweest dat de
invloed van de Geest des Heren op
is
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aarde niet werkzaam is geweest.
Onze Eeuwige Vader heeft de menselijke familie nooit

volkomen aan

de macht en de invloed van Satan

Wel

overgegeven.

kwam

er een tijd

waar dat
dat niemand op
is

het

aarde was overgebleven die de be-

voegdheid

Gods

bezat

het

koninkrijk

organiseren en in orde te

te

brengen. Er

is

echter nooit een tijd

geweest dat de inwoners geheel aan
Lucifer en zijn volgelingen, zonder

van inspiraie, onderworpen waren.
Gedurende het duistere tijdperk na
de dood van alle Apostelen op één
na en hun rechtmatige opvolgers
met goddelijk gezag bekleed, was
er niemand op aarde, die bevoegd
was het Heilige Priesterschap te
herstellen. Niettemin waren er vele
rechtvaardige mensen in die
donkere jaren, die naar hun beste
kunnen en weten de geboden des
Heren trachtten te onderhouden.
enige middel

Mormon werpt
aan

hierop:

in

zijn

schrijven

zoon Moroni enig

zijn

„Want

ziet,

licht

de Geest van

aan ieder mens gegeven, opdat hij het goede van het
Christus

is

zuivere evangelie van Jezus
Christus niet onder de mensen op
aarde werd gevonden; valse leer-

het

en verordeningen hadden de goddelijke waarheid in de
gehele wereld vervangen; en het
Heilige Priesterschap had voor
stellingen

valse

geloofsbelijdenissen

de aarde geheel en

Profeet

Joseph

wat uitnodigt

om

het goede te doen en overreedt in

Christus te geloven, wordt door de
macht en gave van Christus uitgezonden; daarom zult gij met volmaakte kennis kunnen weten, dat
het van God is. (Moroni 7
16).
Dit moet zelfs in de donkere dagen van het verlaten van de weg
:

naar het eeuwige leven zo zijn geweest. Nadat echter valse leer en
organisaties

gedaan,
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hun

kwam

intrede

er een tijd,

hadden
waarin

om

de wereld gezonden
verlossen,

te

dat

hij,

die

de wereld

Ik heb besloten,

en

Hem

ontvangt, zalig

worden, en hij, die Hem niet
ontvangt verdoemd zal worden En zij hebben met de Zoon des
zal

Mensen gedaan, wat zij begeerden;
en Hij heeft Zijn Macht ter rechterhand Zijner heerlijkheid aanvaard, en regeert nu in de hemelen,

en zal regeren totdat Hij op de

onder Zijn voeten

alles,

„Aldus

gegeven:

want Ik ben God,
en heb Mijn eniggeboren Zoon in
zegt de Here;

om

want

aan Satan

al

was overgegeven. In Leer & Verbonden hebben wij deze goddelijke
openbaring, ons bij monde van de

aarde nederdaalt

len;

een

orde

kwade moge onderscheiden: daartoon ik u de wijze van oorde-

en

van priesterschap
plaats gemaakt. Hiermede is niet
gezegd of bewezen dat de invloed
van de Heer was verdwenen en dat
onechte

om

alle

vijanden

te leggen,

welke

Ik de Here God, heb
het gesproken; doch het uur en de
tijd nabij is -

dag weet niemand, evenmin de engelen in de hemel, noch zullen zij
het weten, voordat Hij komt.

Daarom
keren,

wil Ik, dat allen zich be-

want

allen

zonde, behalve

zij,

zijn

die Ik

onder de
voor Mij

heb bewaard, heilige mannen, van
wie gij niets af weet". (L. & V.
49 5-8).
:

Er

zijn

verscheidene

belangrijke

profeten aan wie werd toegestaan
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op aarde te blijven. Johannes de
Openbaarder was een van hen;
Leer & Verbonden, afdeling zeven,
spreekt daarover. Elia was blijkbaar een andere, want geen levende
ziel kon de opstanding beleven,
voordat onze Verlosser de graven
had geopend. Uit de schrift kunnen wij afleiden dat Mozes ook
veranderd werd, evenals Alma. In
het laatste geval lezen wij in het

boek Alma het volgende:
,En toen Alma dit gedaan had,
vertrok hij uit het land Zarahemla,
alsof hij naar het land Melek ging.
En er is nimmermeer van hem gehoord, en van zijn dood of begrafenis weten wij niets. Ziet, wij we-

ten, dat hij een rechtvaardig man
was; en onder de leden der Kerk
werd gezegd, dat hij door de Geest
was opgenomen, of begraven door
de hand des Heren, evenals Mozes. Doch ziet, de schriften zeggen,
dat de Here Mozes tot zich nam,
en wij veronderstellen, dat hij Alma eveneens in de geest tot zich
heeft genomen; daarom weten wij

van zijn dood of begrafenis".
(Alma 45 18-19).
Het is redelijk te geloven dat zowel Mozes en Alma, gelijk Elia en
werden weggenomen
Johannes,
om enig werk te verrichten, dat de
Heer te eniger tijd in de toekomst
niets

:

voor hen bestemd had.

HET JEUGDWERK
Laat

liet

Jeugdwerk met de kinderen naar
huis gaan
door Eileen

Kinderen houden er van om kleine
dingetjes van het Jeugdwerk mee
naar huis te nemen, om te laten
zien wat zij hebben gedaan. Deze
dingetjes

ten

zien,

kunnen
iets

iets zijn

om

te

om

te la-

vertellen of

iets om te doen. Laten wij onze
Jeugdwerk-kinderen de komende
maand de gelegenheid geven ze alle drie te doen. Laten we eens beginnen met: „Iets om te laten

stuk
15

Dunyon

gekleurd papier van 15

cm

bij

klaar voor ieder van hen.

Trek de diagonalen van hoek tot
hoek op dit vierkant. Knip deze
lijnen vanaf de hoeken in tot op
ruim een centimeter vanaf het
middelpunt. Vouw de hoeken om
de beurt om naar het middelpunt
om zo een windmolen te vormen.
Bevestig de uiteinden in het midden met een punaise of pennetje op
een klein stokje,

zien".

R.

een

potlood of

een limonaderietje. Als u dan tegen

Een windmolen
Laat elk kind een papieren windmolen maken en leg daarvoor een

de windmolen blaast zal deze direct ronddraaien, (zie tekening).

Gebruik deze windmolens

om

het
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tweede

uw

Buig

„De halmen buigen
windje gaat voorbij."
lichaam voorover, net als-

regel:

diep, als

't

wind tegen het gras aanVraag de kinderen, telkens
u een regel zingt, het met u mee
zingen. Leer hun het tweede

of de

blaast.
als
te

vers:

„Ik heb nooit gezien God's
trouw,

„Gods Liefde" van de
Jeugdwerk
Muziek Enveloppe.
Blaas tegen de
windmolen en
vraag de kinderen of ze kunnen
ZIEN, wat de windmolen deed
draaien. Vertel hun dat:
,,'k Heb nooit de wind gezien, toch

Maar waar mijn voet ook gaat,
Weet ik diep in mijn hart,
Dat Hij steeds naast mij

lied te leren:

staat."

Vertel de kinderen, dat net zoals

we

opzeggen,

de wind niet kunnen zien, we
ook Gods liefde niet kunnen zien,
maar we weten, dat deze bestaat.
Vraag de kinderen de windmolen
aan hun families te laten zien en
te vertellen, wat ze op het Jeugdwerk over God's liefde hebben ge-

hebt.

leerd.

fluistert hij tot mij."

Laat de kinderen deze regel van
het lied zingen, of als een gedicht
als u de muziek niet
Zing of zeg de regel opnieuw
op, en doe dit keer uw handen
voor uw ogen als u „GEZIEN"
zingt en op uw oren als u „FLUIS-

TERT"

zingt.

Iets

Vraag hun goed te luisteren en
dan zult u hun nog iets vertellen,
wat de wind kan doen. Zing de
lens.
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te vertellen

Spreek over Evangelie-

Vertel de kinderen vervolgens, dat

de wind nog veel meer dingen doet
dan het laten draaien van windmo-

om

waarheden
Vraag nu en dan eens aan de kinderen,
leest,

als

of

zij

u

de presentielijst op-

met hun ouders wel eens

over de evangeliewaarheden heb-
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ben gesproken, die zij op het
Jeugdwerk hebben geleerd. Zeg de
kinderen een week van te voren,
dat ze dit eens moeten doen. Dan
zullen de kinderen worden aangemoedigd om met hun ouders over
het Jeugdwerk te spreken. U zoudt
een kaart kunnen maken met de
namen van de kinderen er op en
dan achter de naam van elk kind,

aan dacht thuis over het
Jeugdwerk te praten, een gekleurd
sterretje of ander figuurtje te plakdat

er

ken.

Gebed:

Door oudere

De

Jeugdwerkpresidente moet
tegenover de ouders haar waardering uitdrukken, dat de kinde-

kerstgedachte naar voren brengen.

Programma:

Op

dit feest

moeten we plezier

hebben, maar er moet ook eerbied heersen.

Iets

Een

om

te

doen

kerstviering, die

thuis

zij

ook

kunnen doen, door

Rebecca

K. Bernards

deze Jeugdwerkdag zoudt kunnen

U

kunt de ouders hierHet kan voor de
maar ook door de grotere

uitvoeren.

uitnodigen.

kleinste,

Jeugdwerk-organisaties worden gebruikt.

de

Het kan langer duren dan

gebruikelijke

u

wat meer

aan

activiteiten

Jeugdwerktijd,

spelletjes en

het

andere

programma

toevoegt.

verschillende

werkzaamheden

bespreking,

doel ervan

de
be-

voorberei-

De namen van

deze verschillen-

de gaven moeten op stukjes pa-

worden geschreven en elke
gave afzonderlijk als een kerstpakketje worden verpakt. Het
pier

pakje, dat de ,,gave van dienst-

baarheid" bevat, moet door en
voor de Jeugdwerkpresidente
worden achtergehouden, en de
andere zeven moeten op een tafel,

dicht

gelegd.

bij

kinderen,

worden

De Jeugdwerkpresidenuitleggen, dat er zich in

elk doosje of pakketje een kerst-

gave bevindt. Deze

zijn:

De gave van Vriendschap,

ding en uitvoering van dit „kerst-

de gave van Voedsel,

onder haar verschillende
ambtenaressen en leraressen verde-

de gave van Muziek,

len.

de gave van het Priesterschap,

feest"

de gave van Plezier,

de

Thema: De Gaven van Kerstmis.
Openingslied:

Een

Kerstlied.

is

van

Kerstmis in het leven van elk
van de kinderen te versterken.
Deze gaven zijn: Vriendschap,
Voedsel, Plezier, Muziek, Priesterschap, Behulpzaamheid, Ge-

te zal

De Jeugdwerkpresidente moet
treffende

Het

de waarachtige gaven

luk en Dienstbaarheid.

Er staat geen les op het schema
voor de derde week van december.
Hier is een „kerstfeestje", dat u op

als

Jeugdwerk mogen bezoeZe moet ook een kleine

ren het

ken.

om

toe

jongen.

Begroeting:

Gave van Behulpzaamheid,

de gave van Geluk,
de gave van Dienstbaarheid,

Dan

kiest ze een

kind

uit

om

een
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gave

zoeken en

uit te

Welke gave

doet er niet toe.

is,

pakken.

uit te

het eerst aan de beurt

Het

is

altijd

Laat vervolgens een ander
kind een gave uitzoeken en herhaal
dit tot ze alle aan de beurt zijn gegoed.

weest.

De gave van Vriendschap:

Speel

een spelletje.

Iemand „moet hem

Hij

zijn".

gaat naar iemand in de zaal of
het vertrek en zegt: „Ik denk

aan mijn vriendinnetje.
een

Zij heeft

jurk aan. (Beschrijft

de jurk van iemand die aanwe-

Degene, die aangesproken
wordt moet binnen tien tellen

zig

is.

de naam van dit vriendinnetje
opnoemen. Als hij of zij het niet
kan, dan „zijn zij hem" en wordt
het spel herhaald.

Voedsel: Lichte versnaperingen.

Laat snoepjes, koekjes of kleine
boterhammetjes rondgaan als
deze gave wordt uitgepakt. (Zie
Children's
Friend
tijdschrift
voor
suggesties
betreffende
voedsel.)

Dit

is

Plezier:

Een

spel.

een legpuzzle spel. Kies

één of twee kinderen van iedere
klas of alle kinderen als u ge-

noeg enveloppen hebt. In iedere
enveloppe moet een kleurige
kerstkaart zijn, die in verschillende stukjes is geknipt en die
elk kind
leggen.
is, is

weer

in elkaar

moet

Hij, die het eerst klaar

de winnaar.
liedjes.

drie verschillende

liederen uit, die gezongen kun-

nen worden.

De gave van Het
340

iemand

die bij het Jeugdwerk is
aangesteld door de gemeente- of
wijk) zou het Kerstverhaal kun-

nen vertellen, zoals we dat in de
hoofdstukken 1 en 2 in Lucas
kunnen vinden en kunnen spreken over de manier waarop de
Priesterschap nog steeds Christus' werk hier op aarde verder
uitvoert.

De gave van Behulpzaamheid: Toneel.

Elk kind en elke ouder zou wel
als pantimime of door gewoon
acteren een manier kunnen uitbeelden, waarop ze iemand anders behulpzaam zijn. De anderen moeten dan raden, wat dit

De gave van

Geluk: Doe één of
twee zangspelletjes welke de kinderen kennen.

De gave van

Dienstbaarheid:

De

boodschap van de Presidente.

De

presidente haalt de laatste gave tevoorschijn en laat deze uitpakken en legt de kinderen dan

wat zij in hun eigen levens
met die gaven kunnen doen. Dan
kan ze hen naar huis laten gaan
met de aansporing om elke dag
van de kerstvakantie één van
deze kerstgaven uit te pakken en
te leven. De éne dag om behulpuit,

zaam
kig,

te zijn,

de volgende geluk-

dan muziek

maken, dan
dan het Pries-

te

vriendelijk te zijn,

terschap te eren, plezier te heb-

De gave van Muziek: Zing
Zoek twee of

bij de Priesterschap.
Priesterschapraadgever (of

is.

De gave van

De gave van

Raadgever

De

Priesterschap.

ben met anderen, zodat zij aan
het eind van de vakantie de
waarde kennen van GEVEN.
De leraressen zouden voor elk
kind een kerstkaart kunnen ma-
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ken, met op elke kaart een ingepakte gave, waarop aan de buitenkant te lezen staat: „De gave
van Vriendschap", enz. De enige manier waarop het kind de
gave kan openen is door het
van de gave zelf, dus
door „vriendelijk te zijn", enz.

Opmerking:
Dit

komt met de
lessen

of deelname

aan

programma, zoals door de
leraressen met hun kinderen in
voorafgaande weken is afgesproken, gewoon doorgaan.

Slotgebed: Een ouder.

-

kerst-

beurten voor

het

Slotlied: Kerstlied.

AFDELING

overeen-

van de

stof

zó

speciaal

is

en dat de

toespraakjes

DOEN

O.O.V.

kerstfeestje

samengesteld, dat het

„MILLENNIAL STAR"

OKTOBER 1964
„DAAROM, O GIJ, DIE U IN
DE DIENST VAN GOD BEGEEFT, ZIE TOE,

DAT

GIJ

GEHEEL UW
HART, MACHT, VERSTAND
EN STERKTE DIENT, OPDAT
GIJ TEN LAATSTE DAGE ON-

HEM

MET

BERISPELIJK VOOR
MOOGT STAAN." (L. &
In juni

GOD
V. 4:2)

1875 gaf President Brig-

ham Young

doel

het

van de O.O.V.

in

en streven

in

U

uzelf organiseert

voor onderlinge
Laat het leidende

verenigingen

ontwikkeling.
beginsel

van

Uw

President Petersen heeft een Cen-

Overzieners
Comité voor
West Europese gebied in het

traal

het

leven geroepen

om

de hulpmidde-

len uit te breiden en de leiders in

de

onderorganisaties

schapsolrganisaties

te

en priester-

De

helpen.

O.O.V. is een belangrijk onderdeel
van deze organisatie.

deze woorden

weer:

Wij willen dat

DEZE WOORDEN ZIJN ONZE
ORGANISATIE TOEGEWIJD.

werk

zijn bij

HAAR TAAK.
1.

Te helpen eenheid te brengen in
het O.O.V. programma in alle
ringen en zendingen.

de
2.

Nauw

zijn door oplegging der handen
door de dienaren Gods; het aankweken van kennis omtrent, en

3.

Hulpmiddelen en voorstellen

toepassing van, de eeuwige beginselen van de grote kennis des le-

4.

jeugd een individueel getuigenis op
te wekken van de waarheid en het
grote belang van

het grote

werk

der laatste dagen; de ontwikkeling
van hun gaven, die hun geschonken

vens.

met het
Algemeen
Hoofdbestuur van de O.O.V.
samen te werken.
a. Regelmatig verslag uitbrengen en richtlijnen ontvangen.
te

geven voor de Maandelijkse
Leiderschap Vergaderingen.

Het O.O.V. programma
derkerige betrekking

te

in

we-

brengen,

zodat onze jeugd het program341
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ma

in

haar grotere verband kan

a.

GEESTELIJKE GROEI
door Evangelie studie

zien.

De

de districten

activiteit in

en alle Britse of
te

te

door het samen spelen en bidden.

CULTURELE VERRIJKING

brengen.

Een jaarlijkse West Europese
O.O.V. conferentie voor leiders
b.

en jeugd

NING

West Europese

finales en voorstellingen tot een

hoogtepunt

GEESTELIJKE ONTSPAN-

door gemeenschappelijke

organiseren en hou-

O.O.V.

den.
1.

De

beste producties en acti-

viteiten

te demonprogramma van

van het jaar

streren en het

het volgende jaar te brengen.
5.

Een programma voor een Lei-

6.

derschap-Oefen-Cursus in organiseren, onderwijzen en activiteit te ontwikkelen.
Medewerking aan de bezoekende leden van het Algemene
Hoofdbestuur te verlenen bij
hun bezoeken aan ringen en
zendingen.

7.

De

activitei-

ten.

Priesterschapsorganisatie

van de Kerk volledig
het ontwikkelen

b.

het ontwikkelen

is

voor iedereen

jaar en ouder.

De O.O.V.

is

de activiteitsorga-

van de Kerk. Heb altijd
iets van tevoren bereid. Wij vragen
in het bijzonder Uw aandacht voor
de noodzaak Uw jonge mensen te
nisatie

betrekken in het plannen maken
voor de activiteiten. Laat hen voelen dat zij van vitaal belang zijn
voor het uitdenken, organiseren en
uitdragen van de activiteiten.

Probeer jonge leden van de O.O.V.
te helpen het doel van de O.O.V.
te begrijpen en hun een groter inzicht in het programma te geven

te

onder-

van

getui-

door hen in de voorbereidingsvergaderingen op te nemen.

van

talen-

GROTE EN KLEINE

steunen in:
a.

Twaalf

genissen.

ten.
c.

Hoewel
zorgen

het

voor

gemeen-

schappelijke activiteiten.
d.

het verzorgen en uitbreiden

van de recreatieve
het ontwikkelen

we

van getrou-

kracht groeien kleinen snel uit tot
groteren. Er is een overvloed van
hulpmiddelen beschikbaar, en wij

Heiligen der Laatste Da-

zeide: „Dit

en Mijn Heerlijkheid

is

Mijn werk
de

onsterfelijkheid en het eeuwige le-

ven van de mens tot stand te brengen." (Mozes 1
39)
De O.O.V. biedt leden en vrien:

den:
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grote

worden aangepast. Onder leiding
van iemand met verbeeldings-

gen.

De Heer

programma voor

O.O.V.'s bestemd is, kan het gemakkelijk aan kleinere wijk of gemeente of zelfs huis O.O.V.'s

activitei-

ten.
e.

het

O.O.V.'s

zullen speciale hulp aan individuele

eenheden geven.

HET

O.O.V.

LEIDERSHAND-

BOEK.
Geen O.O.V., groot of klein, kan
zonder kennis en gebruik van het
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Leidershandboek en de andere
handboeken voor de verschillende
onderdelen functioneren. Elke leider in de O.O.V behoort volledig
bekend te zijn met de inhoud van
het handboek en behoort te weten
hoe snel te verwijzen naar de in'

gewezen als bisschapraadgever van
de O.O.V.

O.O.V. Wijkover ziener schap,

.

Presidentschap en Besturen.

Het

delen die daarin gegeven worden.

JM-Superintendentschap en
JV-Presidentschap van de wijk of
gemeente worden gekozen door de
bisschap respectievelijk gemeente-

Volledig

presidentschap.

der verschillende onder-

structies

georganiseerde

ringorganisaties

doen

wijk-

er

en

De

namen

verstan-

voorlopige

wijk

(leeftijdsgroep

of

van

gemeentebe-

dig aan voor de volledige organi-

stuursleden

satie

van wijk en ring dit Leidershandboek te raadplegen.

en activiteitsleiders) worden door
de JM-Overzienerschap en JV-

U ZULT OPMERKEN DAT

Presidentschap van de wijk of ge-

HIER DE

meente aan de bisschap der wijk of
der gemeente ter
goedkeuring voorgelegd. Na goed
gekeurd te zijn, worden zij door de
bisschap of gemeente presidentschap geroepen om op wijk of gemeenteniveau werkzaam te zijn.
In de zending heeft men vanzelfsprekend nog geen volledig gemeente-O. O. V. bestuur. Men streeft
er echter wel naar. Tegen de tijd
dat een gemeente zo ver gekomen
is, zal zij in haar totaliteit zo sterk

VOLLEDIGE SAMENWERKING TUSSEN JMO
OV EN JVOOV OVERHEERST.
WIJKORGANISATIE.
Bisschap.

Het wijk O.O.V. programma

staat

onder toezicht van de bisschap.
bisschop roept O.O.V. leiders

hem

bij te

De
om

staan met het wijk-O.O.

V.onderorganisatiewerk
hij verantwoordelijk is.

waarvoor

presidentschap

O.O.V. Bisschapraad gever.

zijn,

Een

opgenomen.

lid

van de bisschap wordt aan-

leraren

dat

zij

in een ring

kan worden

Volledige wijk of gemeente besturen.

Volledige wijk of gemeente besturen zijn

JONGE MANNEN.

als

volgt samengesteld:

JONGE VROUWEN.

Superintendent.

Presidente.

Eerste assistent superintendent.

Eerste raadgeefster.

Tweede

assistent superintendent.

Secretaris-penningmeester.

Tweede

raadgeefster.

Secretaresse-penningmeesteresse.
Secretaresse meisjesprogramma.

LEEFTIJDSGROEP LERAREN.
r

i-

1

Studiegroep leraar.

LEEFTIJDSGROEP LERARESSEN

Leraar jonggehuwden.

Studiegroep lerares.

M-mannen

Lerares jong gehuwden.

leraar.
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Voorloperleider.

Arenleesterslerares.

Assistent voorloperleider.

Laurellerares.

Padvinderleider.

O.O.V.

Assistent padvinderleider.

Bijenkorfleraressen (2)

ACTIVITEITS LEIDERS.

ACTIVITEITS LEIDSTERS.

Dansleider.

Dansleidster.

Toneelleider.

Toneelleidster.

Toespraakleider.

Toespraakleidster.

Sport en spelleider.

Sport- en spelleidster.

Van JM
Muziek

meisjeslerares.

óf JV:
leider.

Organist.

HET AANPASSEN VAN DE O.
AAN DE KLEINE WIJK.

O.V.

Het O.O.V.

programma

gemene Hoofdbestuur geeft voor
de O.O.V.'s van een kleine ring,
district,

is

be-

stemd voor de middelgrote wijk
gemiddelde omstandigheid,
maar het is buigzaam genoeg om
in elke omstandigheid waar dan
ook te passen. Daar het gebied van
de O.O.V. thans wereld omvattend is en haar aspecten gevarieerd
en ingewikkeld, zullen sommige

wijk of gemeente, die het

programma moeten aanpassen, de
volgende suggesties:

in een

1.

gestelde repetities, en activiteiten.)
2.

ringen en wijken, evenals districten en gemeenten het programma
moeten aanpassen om aan hun eigen noden tegemoet te komen sommige een klein beetje, andere

JMOOV

en

JVOOV

3.

Zorg voor

4.

nen en drie vrouwen)
Zorg voor een JMOOV secretaris

zes leiders (drie

en een

man-

JVOOV secretares-

se.

Het splitsen van wijken en gemeenten en het vormen van nieuwe
lost de situatie van de zich uitbreidende wijk en gemeente op en
regelt de grootte van de O.O.V.,
zodat het niet te groot wordt.
ringen en

districten

in

5.

Zo nodig kunnen deze acht leiders ook werkzaam zijn als leraren en activiteitsleiders, totdat

passende hulp

beschikbaar

leiderschap ontwikkeld
6.

leeftijdsgroepen,

zoals Bijenkorf en

wege hun

jes;

klein lidmaatschap be-

perkte mogelijkheden.

omstandigheden
ons O.O.V.

is

Onder deze

het nodig dat

programma op grote
Het Al-

schaal wordt aangepast.

en

is.

Combineer zo nodig klassen met
verenigbare

uitgestrekte gebieden hebben van-
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brengen

gezamenlijk het programma.

veel.

Sommige

Draag de fundamentele kenmerken van de O.O.V. uit (vergaderprogramma, lessen, vast-

O.O.V. meis-

Padvinders en Voorlopers;
O.O.V. meisjes en Laurels;
Laurels en M-mannen en Arenleesters (in dit geval zou de
leidster van de meisjes twee lij—
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moeten bijhouden - één
voor hen die boven de meisjesprogrammaleeftijd zijn).
Activiteitsprogramma's behoren
door leiders of leeftijdsgroepsten

7.

worden

leraren gebracht te

dien

geen

er

in-

activiteits'leiders

Zendingshandboek,

het

indien

Schrijf,

U

een speciaal

probleem moet oplossen, voor
hulp via de ring of districts leiders aan het Algemene O.O.V.
Bestuur.

HUIS EN BUURT

O.O.V.

O.O.V. voor afgezonderde gezinnen

in de Wijk.

In

sommige ringen en

zijn er afgelegen

districten

gebieden in wijken

V. Kantoor, General M.I.A. Offices, 135 South State Street, Salt
Lake City, Utah, U.S.A.

Waar

nodig, in

meisjes

van

schikbaar

O.O.V.

HUIS O.O.V.'s in de wijk of gemeente georganiseerd worden.

verslagen

of meer gezinnen die afge-

wonen

in

be-

aanwezig-

bisschappen en gemeente presidentschappen zouden toestemming
moeten ontvangen van de ring- en
zendingspresidenten. Er zijn goede
richtlijnen voor het maken van
en organisatorische

in-

lichtingen in het Leidershandboek.

over het algemeen

dezelfde omgeving, kunnen in een
georganiseerd
BUURT-O.Ö.V.

worden

leeftijd,

leiderschap,

heidscijfers enz.

legen

kan gewenst

twee of meer gemeenten of
wijken voor een goede O.O.V. te
combineren. Verzeker U er in zulke gevallen van de goedkeuring
van de bisschap en gemeentepresidenten te verkrijgen. Uw verzoek
dient vergezeld te gaan van geschikte redenen voor combinatie,
zoals totaal lidmaatschap van beide eenheden, en aantal jongens en

De

Twee

ste-

zijn

nen,

worden.

sommige grote

den, zijn er twee of meer gemeen-

en gemeenten waar kerkleden

wowat het onpraktisch voor
hen maakt de O.O.V. -vergaderingen bij te wonen. Voor gezinnen
kunnen
wonen,
afgelegen
die

te

Het Algemene O.O.

verkrijgen op

ten en wijken, en het

zijn.
8.

om

Deze

speciale

georganiseerd

groepen

onder

lei-

Huis

OVER RING EN DISTRICTLEIDERSCHAPVERGADERINGEN.

ding van de
en Buurt O.O.V.'s zijn voor richt-

De

materialen en aanmoediging afhankelijk van de wijk of

districtsleiders

priesterschap.

lijnen, hulp,

gemeente O.O.V.

Huis en Buurt O.O.V.'s gebruiken
normale O.O.V. rapporten en sturen deze aan de wijk of gemeente
O.O.V. leiders, die het op het wijkof gemeenterapport invullen.
Vraag voor verdere inlichtingen
betreffende Huis- en Buurt-O.O.V.

ring- en districtleiderschapver-

gadering

is

de plaats waar ring- en

de speciale gelegenheid hebben richtlijnen te geven
aan leiders van wijk en gemeente,

programma's helpen samenstellen,
ideeën tonen, werkuren leiden en
hun volledige status als bestuur
aanwenden. ER IS SLECHTS

EEN MAATSTAF VOOR EEN
GOEDE LEIDERSCHAPVERen dat
GADERING
goeis
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de resultaten in de wijken en gemeenten. Zij zullen er precies zo
uitzien als het bestuur dat voor
is.
Maak
hen verantwoordelijk
leiderschapvergaderingen
goede

door de aanwezigheid
en gemeenten

te

in

de wijken

noteren.

Volg voor een goed georganiseerde
leiderschap de schets van het Leidershandboek.

ZONNEHOEK

kwam

de aarde vandaan
GENISIS

Deze wereld waarin we leven is
een prachtig oord, met zijn bloemen en vogels, bergen en meren en
alle dieren

en insecten, die

we

iede-

dag zien. Waar kwam hij vandaan? Wie heeft hem gemaakt?
Heb je je 's avonds, als je naar de
hemel keek, en de maan en de vele sterren zag staan, ooit wel eens
re

afgevraagd,

waar

ze

vandaan

kwamen?
Deze

sterren,

die

zo

heel

klein

1

ken over

omdat
zijn

-

Hem

Hij

is

op aarde de vaders van onze lichazijn. Wij spreken over Hem als
onze Vader in de Hemel, omdat
Hij in de Hemel woont, op een

men

heldere

ster,

die verheerlijkt

sterren en alle andere aarden, net

waarop wij
omdat

regeert over hen,

maan en de zon
zo klein, omdat ze

sterren en de

LIJKEN maar

zo ver van ons weg zijn. Op één
van deze sterren leeft God. Hij is
onze Vader in de Hemel. We spre-
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is.

Vanuit Zijn huis in de hemelen
zorgt onze Vader voor alle andere

van hen zijn inderdaad
groter dan onze zon en onze zon
is vele malen groter dan onze aarde.

Vader,

de Vader van onze

zoals deze,

De

onze

geesten, net zoals onze vaders hier

schijnen, zijn in werkelijkheid heel

groot. Vele

als

wij werkelijk Zijn kinderen

leven. Hij
hij

ze alle-

maal heeft gemaakt. De Heer heeft
ook de aarde gemaakt, waarop wij
wonen. Je weet, dat je op onze aarde grond en metaal, water en rotsen en levende dingen kunt vinden.
Er was een tijd, vele jaren geleden,
dat al deze dingen nog niet waren
gevormd zoals ze nu zijn. Zij wa-
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nooit tezamen gebracht.

ren nog

Toen was er nog geen licht; alles
was duisternis. Er was geen zon om
overdag

licht

maan om
Toen

's

geven en

te

nachts

geen

God: „Daar zij licht,"
en door Zijn macht werd het licht.
Toen scheidde Hij het licht van de
duisternis en noemde het licht de
dag, en de duisternis noemde Hij

Van

grondstoffen,

de

Ook

groeien.

te schijnen.

zeide

nacht.

had geplant, zodat ze zouden groeien. Hij liet de zon elke
dag schijnen om de zaden te verwarmen, zodat ze verder konden
die Hij

die

aarde

's

nachts licht

maan

Hij de

zette

en de sterren aan de hemel
te

om

de

geven. Hier-

na maakte de Heer de vissen en alle
andere dieren, die in het water leven.

Toen maakte Hij de

vogels

die in de lucht vliegen en de dieren,

Hij had, maakte Hij de wateren,

die

de rotsen en het land. Hij scheidde

elke diersoort, die

de wateren van het droge land en

nen.

noemde hen zeeën en het droge
land noemde Hij droge aarde.
Daarna plantte Hij zaden van bomen en bloemen en gras, dat we in

Toen Hij alle vogels en vissen en
dieren had gemaakt, zegende Hij

Ook

de aarde zien groeien.

gaf Hij

op het land leven; Hij maakte
we vandaag ken-

hen en gebood hun, net zoals Hij
het de planten had gedaan, om

van hun eigen soort

kleine dieren

het gebod, dat wanneer er planten

voort

deze zaden zouden voortkomen, elke plant meer zaden moest
voortbrengen, zodat er altijd planten op de aarde zouden zijn. Toen
liet Hij het regenen op de zaden,

leven op de aarde zou

uit

te

brengen, zodat er altijd
zijn.

is de manier waarop de aarde
werd gevormd en ook alle planten
en dieren, die er op leven.

Dit

Overlijdensbericht
Uit Sandy, Utah, ontvingen wij de

een getrouw lid van de gemeente

waar

mededeling van het overlijden van

Rotterdam Zuid,

Zuster Lena Breeman, die de 18de

beste krachten aan diverse onder-

september 1964
taal

te

Salt

in het

LDS-hospi-

Lake City van het

haar

organisaties heeft gewijd.

Daar, waar

nu

zij

haar werk dat

aardse leven afscheid nam.

zij

zij

is,

zal

in het

zij

voor

aardse

le-

ven heeft verricht, zeer zeker haar

Tot haar vertrek
Verenigde

Breeman

in

Staten

1956 naar de

was

Zuster

ongeveer dertig jaar lang

beloning vinden. Dat dit tot troost

moge

zijn

voor de geliefden en

vrienden, die

zij

achterliet.
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HOE OUD

IS

DE AARDE?
door

In een

tijd

PAUL CRACROFT.

dat de meeste geologen

Alumne Director

de ouderdom van de aarde schatten in de orde van miljarden en
zelfs

tientallen

verklaart een

miljarden

Mormoonse

Universiteit van Utah.

jaren,

geleerde

stoutmoedig dat Moeder Aarde zo
jeugdig is dat ze nu pas rimpels

metallurgie en direkteur van het

neemt een door de hele wereld erkende plaats in te midden van een
handjevol eksperts op het gebied
van eksplosieven. Hij maakt zijn
training in natuurkunde, scheikunde, en metallurgie van nut bij zijn

van Onderzoek van Me-

geologisch onderzoek. Hij laat zich

vertoont.

Dr. Meivin A. Cook, professor in
Instituut

talen en Eksplosieven aan de Uni-

van Utah,

versiteit

eist

een ouder-

uit zijn evenwicht brengen
door aanvallen op zijn ideeën en

niet

dom van

13.000 jaar voor de aarde
ongeveer de ouderdom die in
de bijbel vermeld is. Met aanvaarding van de bijbelse uitspraakt

hij

op

ratuur

dat één dag bij de Here
„.
duizend jaren...." (2 Pet.
trekt Dr. Cook 6.000 jaar uit
de schepping, nog 1.000 jaar
de rustdag, ongeveer 4.000

ruwweg

Centraal in zijn werk is de theorie
van de kontinentendrift, die het
eerst ter sprake werd gebracht in
1912 door Dr. Alfred Wegener,
een bekend Duiits meteoroloog. De
kontinentendrift
theorie van de

2.000 jaar van Christus tot onze

gaat over de veronderstelde rich-

-

.

van

Adam

eigen

tot Christus, en

is

als

3:8)

voor
voor
jaar

gebruikt alle toegankelijke

om

zijn

denken

te

lite-

onder-

steunen.

tingen waarin de kontinenten zo-

tijd.

we die tegenwoordig kennen
van één oorspronkelijke landmassa
zijn afgebroken. Dit idee komt met
de schrift overeen, daar we in Geals

Hij baseert zijn theorie niet alleen
op een letterlijke aanvaarding van

de schrift maar ook op enige revolutionaire interpretaties

van geolo-

nessis

1

:9 lezen:

gische gegevens en op een theorie

dat zekere „tijdklokken" teruggele-

zen worden door geologen.

Velen van
niet

met

zijn

kollega's zijn het

zijn konklusies eens,

wel ze het moeilijk vinden
totaal

wetenschappelijke

van Dr. Cook
348

te

zeide: Dat de wateren
van onder de hemel in éne plaats
vergaderd worden en dat het droge

gezien worde."

hoe-

om

de

kennis

betwisten.

„En God

Hij

De

drift

van de kontinenten

is

door de geleerden verworpen, en werd pas weer in het
lange

tijd
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laatste

decennium

tot leven geroe-

pen, in het bijzonder door ontdek-

kingen die gedurende het Internationale Geofysische Jaar 1957-58

gedaan zijn. Vele geleerden geloven nu dat tot voor kort in de geschiedenis van de aarde de kontinenten samengevoegd waren in één
vasteland, dat ze Pangaea noemden.

met de grote vloed in
Noachs dagen. Terwijl hevige regenval heel wel zo'n krachtige omwenteling begeleid kan hebben,
gelijktijdig

jaar

van de

de

theorie

Wisconsin
groeid

is

dat

Noach wel
niet vol-

heeft, de breking

ijskap en de landmassa be-

Deze gebeurtenis is bijbels
en nauwkeurig beschreven, zoals

geleid.

Cook

denkt, in Genesis 7:11.

„In het zeshonderdste jaar des

le-

genomen

hecht waarde aan

teinen des groten ajgronds openge-

de ijskap van

broken en de sluizen des hemels ge
opend."

beslag

in

Cook

heeft. Dr.

onderkend

ledig

die

van Noach, in de tweede
maand, op de zeventiende dag der
maand, op deze dag zijn alle fon-

kontinenten te verklaren, een proces dat volgens sommigen wel 200
miljoen

vloed,

maar misschien

overzien,

Dr.

Verscheidene theoriën zijn naar vorengebracht om de fragmentatie in

de

heeft

Ijstijd

zo

enorm

de
ge-

vens

dat het een splijtkracht

Noach en

ontwikkeld heeft van 100.000 biljoen ton (1 Am. ton == 907 kg).

Jaren later toen het

Deze kracht brak Pangaea

moriseerden ze deze gebeurtenis
eenvoudig door een van de zoons
van Heber de naam Peleg te geven,
wat „verdeling" betekent. Mozes,

uit el-

kaar, dreef haar brokstukken duizenden mijlen uiteen, bracht ze in
een zodanige positie dat aan de
zwaartekracht en aan de middelpuntvliedende kracht van de aarde

beantwoord werd, en liet ze tenslotte in de nieuwe lokaties achter
die

de

man

boek
zijn

die deze gebeurtenissen te

merkte op: „want

stelde,

dagen

is

in

de aarde verdeeld."

(Ibid. 10: 25).

iedere schooljongen en meisje

De ijskap smolt snel onder de
geweldige hitte die door zo'n natuurramp opgewekt werd; zijn wateren vulden de kloven die nu tuskent.

sen de grootste kontinentale blok-

ken ontstaan waren, zodat onze
tegenwoordige Arktische en Atlantische bekkens gevormd werden.
In plaats van eeuwigheden te dugeschiedde deze gebeurtenis

ren,

snel

zijn

werd dat de aarde
van gedaante was veranderd, megezin duidelijk

en

werd volgens Dr. Cook

voorafgegaan

door of geschiedde

Dr.

Cook

geeft

onmiddellijk toe

dat zijn ideeën in tegenspraak zijn
met de traditionele gedachten over

de geologie. Ook komen zij
overeen met de lange tijd in
zwang zijnde theorie van „superpotijd in

niet

(opeenhoping), de idee dat de
sedimenten (afzettingen) van de
aarde laag voor laag in ordelijke
en chronologisch langzame opeenvolging afgezet zijn. Dr. Cook zou
sitie"

tijd

en

sedimentatie

veel

sneller

willen doen verlopen. Hij gelooft
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dat de sedimentatie hoofdzakelijk
te wijten is aan de gevolgen van

een originele en snelle stolling van
de aardkost, gevolgd door een uit-

hebben

zou

dan

gegeven

nu

ze

doen.

Om

van haar bovenste lagen onder

gedachten kracht bij te
Cook op twee „depression zones" in de ijskap. (Een

de stuwende kracht van ijsmassa's
en de drift van de kontinenten. Hij

matie op het aardoppervlak, vert.)

gebreide
sing

verbreking

en herplaat-

toe dat er een aanzienlijke
hoeveelheid langzame erosie en afgeeft

zetting geweest

gelooft

hij, als

is,

maar

niet zoveel,

de konventionele ge-

ologische gedachtengang zou kun-

nen aangeven. Hij gebruikt voorbeelden van hedendaagse meetbare
erosie ter adstruktie.

De

Mississippi, bijvoorbeeld, brengt

nu bijna een kubieke mijl sedimenten per jaar in de Golf van Mexico.
De Colorado River verwijdert nu
tenminste één kubieke mijl sedimenten uit de Grand Canyon iedere vijf jaar.

De Niagara

Falls zijn

gedurende de laatste paar
duizend jaar door erosie aangetast;
dit zou begonnen zijn, opmerkelijk
genoeg, omstreeks dezelfde tijd dat
de ijskap de kontinentendrift op
gang zou hebben gebracht. Dit is
gebaseerd op de huidige mate van
afsluiting van de watervallen. Dr.
Cook is ervan overtuigd dat, als

slechts

het erosieproces, zoals dat in deze
is gemevoortgang

drie belangrijke gebieden
ten,

evenzovele

jaren

zou hebben gevonden, als zijn kollega's beweren, de Mississippi een
diepe kloof in het midden der Verenigde Staten zou hebben uitgeslepen, de

Grand Canyon

veel groot-

geweest zou zijn dan het nu is,
en de Niagara Falls zover zouden
zijn teruggelopen dat ze de pasgetrouwden een heel ander aanzicht
ser
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zijn

zetten wijst Dr.

depression

is

verzonken for-

een

ene ligt om de Hudson Baai, de
andere tussen Finland en Zweden
(de Botnische Golf). Deze gebieden
zoeken vertikaal nog steeds hun
evenwicht. Dit betekent dat deze
gebieden merkbaar in beweging
zijn terwijl de aarde haar vertikale
balans probeert te herstellen na de
verbreking van de kontinenten.
Dit proces duurt ongeveer 10.000
jaar.
Omdat dit oorzaak-en-gevolg-proces nog steeds voortduurt,
maakt Dr. Cook de gevolgtrekking

De

dat de aarde nog jong

Dr.

Cook

is.

beschrijft de situatie

op

deze illustratieve wijze. Als men
een ronde, platte chocoladeflik in

tweeën breekt krijgt met twee
stukken in de vorm van een halve
maan. Omdat rotsspecimens van de
veruiteenliggende Hudson Baai en
de Botnische Golf onder wetenschappelijke testen

bij

elkaar

blij-

konkludeert Dr.
te
Cook dat deze twee gebieden aaneengepast in een keurige cirkel bij
de Noordpool hebben gelegen. De

ken

passen,

kracht die de „flik" gespleten heeft
kwam van de enorme ijsmassa.

Bergen werden opgeworpen door
de

plotseling

katastrofale

akties

van de kontinentendrift, denkt Dr.
Cook. De Himalaya, de hoogste
bergketen ter wereld, werd ge-

vormd doordat

India,

dat

zich

November 1964
snel vanaf de zuidelijke poolstreken van Pangaea bewoog, in en onder Azië terechtkwam, zodat een

dubbel kontinent gevormd werd.
Arabië botste ook tegen Azië na
vanuit de omgeving van de Zuid-

pool omhoog geschoven te zijn.
Afrika roteerde langs Europa en

kwam
de

de

in

botsing met Azië geduren-

driftperiode,

waarvan

als

resultaat

nu de bergketens de
Alpen, de Balkan, en de Pyreneeën
wij

Het Rotsgebergte en de Andes
werden gevormd door de west
waartse stuwing van de kontinenten
onder de ijskapdruk. Deze
aaneensluitende bergketen
werd
geteisterd door nog een natuurramp die deze bergen hun „jeugzien.

dig" uiterlijk

heeft

gegeven. Dit

was natuurlijk de geweldige katastrofe die in de bijbel

en

aanzienlijk

vermeld

gedetailleerder

is,

in

Boek van Mormon en de Parel van Grote Waarde, ten tijde
van de kruisiging van Christus, bijna 2.000 jaar geleden. (Mt 27:51,
het

54; 28:2;
1

Ne

Mk

12:4;

15:38;

Moz

3

Ne

8:6, 17; 10:10.)

Een ander opmerkelijk bewijsstuk
dat voor een jonge aarde pleit,

genoeg traditioneel met een lange
geologische tijd geassocieerd wordt.

Cook

stelt

vinden waren

dat alle belangrijke
oorspronkelijk
in

de

bal. Hij gelooft

dat de steenkool

gevormd is door jarenlange
zetting, maar door plotselinge

niet

afla-

van sedimenten over zeer
zwaar begroeide gebieden. Deze lawines produceerden grote hitte en
druk die de plantaardige materialen hielpen verkolen. Deze steenkool werd gevormd gedurende de
fragmentatie van Pangaea. Die kawines

tastrofe zette de kontinenten in be-

weging

gelijk

puzzle.

De

een

enorme jigsaw

steenkoollagen werden

verbroken en bewogen zich met hun
brokken kontinent naar hun nieuwe posities. Dr. Cook legt de puzzle weer in elkaar met de kool van
Noord-Amerika, Azië en Europa
in een passende cirkel om de noordpool van Pangaea en de kool van
Zuid-Amerika, Afrika, India, en
Australië in een

dergelijke strook

om

de Zuidpool van Pangaea.

Dr.

Cook ondersteunt

twee goed

zijn gezichts-

punten over de betrekkelijke jeugdigheid van de aarde met drie fysisch-chemische beschouwingen:

le-

vert de steenkool, dat paradoksaal

Dr.

in

wordende gebieden van de
bal, gescheiden van elkaar en aan
tegenovergestelde „einden" van de

7:55-56;

Hela 14:21-22;

steenkoollagen

de „dikke" ekwator, maar
kleiner

te

te be-

cirkelvormige stroken die
koncentrisch met de polen en de

palen

ijskappen van Pangaea lopen, zoals
twee smalle strepen op een speelbal van een kind. Stel u deze strepen voor niet in de nabijheid van

De

kunnen de konvan uranium in het rivierwater meten en bepalen hoe snel
1.

geleerden

centratie

dit

element

in

de oceaan vloeit.

De

hoeveelheid uranium dat zo geak-

kumuleerd
veelheid

is, is

die

in

minder dan de hoe100.000 jaar zou

akkumuleren. De oceanen dezer
aarde moeten jonger zijn dan dit.

(wordt gevolgd)
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geeeuRtenissen

in

öe zenöinq

en öe hollanöse Ring
GEDOOPT
AMERSFOORT
de Groot, Marianne; 1 oktober 1964
Heller, Iwan Petro; 16 oktober 1964
Heller, James Patrick; 16 oktober 1964
Heller, Maria Magdalena;

Truin,

Wendy Maureen;

1

oktober 1964

16 oktober 1964

BRUSSEL
Coelus,

Mare Georges Kamiel; 25 september 1964

EDE
Methorst-van Doorn, Johanna Gijsbertha; 23 oktober 1964

LEEUWARDEN
Posthumus, Cornelia Helena; 4 oktober 1964

UTRECHT
Huisman, Harm; 15 oktober 1964

GEDOOPT IN NEDERLANDSE RING

AMSTERDAM OOST
de Groot,

Harm;

13

oktober 1964

DEN HAAG
Dol-de Ruiter, Maartje Elisabeth; 6 augustus 1964
Dol, Hendrik; 6 augustus 1964
de Ridder, Cornélie Henriette; 10 september 1964

VERHOGING IN HET PRIESTERSCHAP
ENSCHEDE
Kabel, Johannes; 20 september

1964 tot diaken

HEERLEN
Kemp, Petrus Johannes Arnold; 28

juni

1964 tot Diaken

Verhelst, Leopold Adrianus; 25 oktober 1964 tot Leraar

UTRECHT
Brouwer,

Max

Adriaan; 18 oktober 1964 tot diaken

ZWOLLE
Pot, Johannes; 3 februari 1964 tot Diaken
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INGEZEGEND
DELFT
Dekker, Jacaueline Francoise;

4

oktober 1964

DEN HAAG
Brinkman, Ineke Ingrid; 6 september 1964
Dol, Cornelis; 4 oktober 1964
Loeber, Victor Olga; 4 oktober 1964

OVERLEDEN

DEN HAAG
Streur-van Dooyeweert, Aleida;

5

oktober 1964

MECHELEN
Tuymans, Theophiel; 25 mei 1964

ZWOLLE
Luyten, Henri Emile; 15 oktober 1964

GEHUWD
BRUSSEL
Mourik, Peter en Jansen, Marie Paule Jacqueline; 17 augustus 1964

ENSCHEDE
Astore, Raeffaele en Gerrits, Geertje; 6 augustus 1964

ZEIST
Petersen, Sandrina Cornelia en Boin, Maurice Etienne; 8 oktober 1964

OVERGESPLAATST
Arnhem naar Central Zone
Noorda, Steven; van Apeldoorn naar Zone Noordoost
Porter, Brent; van Rotterdam Noord naar Heerlen
Haycock, Robert; van Heerlen naar Rotterdam Noord
Dallinga, Dennis; van Arnhem naar Arnhem
Christensen, Culley; van Brussel naar Haarlem
Wolferts, Edgar; van Zeist naar Zeist in andere functie
Koldewijn, Brent; van Deventer naar Utrecht
De Hart, Craig; van Zeist naar Zone Zuid
Vuyk, William; van Groningen naar Brussel
Goebel, Edward; van Eindhoven naar Zone Noordoost
Hart, Auke; van Amsterdam West naar Hoofdkantoor
Wartena, Scott; van Vlaardingen naar Hoofdkantoor
James, Raymond; van Mechelen naar Hoofdkantoor
Noorlander, Blaine; van Den Helder naar Mechelen
De Leeuw, Milton; van Dordrecht naar Deventer
Wallentine, Rodney; van
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Van der Vcur, Fredcrik en Maria; van Utrecht naar Nijmegen
Upham, Dwain; van Noord Zone naar Hengelo
Jones,

John

L.;

van Hoofdkantoor naar Beverwijk

Eagar, Arthur; van Utrecht naar Leeuwarden
Kollman, Auke; van Rotterdam Noord naar Brussel

Alkema, Kenneth; van Rotterdam Zuid naar Brussel
Noorda, Bert; van Den Haag naar Arnhem
Mangelson, Maynard; van Enschede naar Nijmegen
Beckstrand, Orrin; van Den Haag naar Nijmegen
Beckstrand, Linford; van Amsterdam Oost naar Nijmegen
Staples, Larry; van Heerlen naar Enschede
Stevensen, Mac; van Hilversum naar Utrecht
Groen, Dirk; van Hoofdkantoor naar Dordrecht
Fuit, John; van Vlaardingcn naar Eindhoven
Hess, David; van Amersfoort naar Eindhoven
Allen, Ralph; van Hengelo naar Amsterdam West
Billings, Gary; van Brussel naar Den Helder
Green wood, William; van Den Haag naar Alkmaar
Mieremet, Richard; van Zuid Zone naar Heerlen
Riggs, Michael; van Amsterdam Oost naar Leiden
Worthington, Elvin; van Alkmaar naar Zeist
Tatton, Michael; van Leiden naar Hilversum
Dunn, Jon; van Belgische Zone naar Amersfoort
Teuscher, Gary; van Beverwijk naar Rotterdam Noord
van Dam, Jacob; van Eindhoven naar Gouda
van Langeveld, David; van Leeuwarden naar Amsterdam West
Howard, Jerry; van Zendingsschool naar Rotterdam Zuid
Boekweg, David; van zendingsschool naar Groningen
Copinga, Hendrik; van zendingsschool naar Den Haag
van Rij, William; van zendingsschool naar Den Haag
Schetselaar, Frank; van Zendingsschool naar Rotterdam Noord
vander Veur, Martinus; van Zendingsschool naar Haarlem

AANGEKOMEN
Abraham en Jacoba; van Sak Lake City, Utah
van Rij, Cornelius en Hendrika; van Sak Lake City, Utah
Boekweg, George David; van Sak Lake City, Utah
Vander Veur, Martinus; van Sak Lake City, Utah
Schetselaar, Frank; van Sak Lake City, Utah
Howard, Jerry; van Sak Lake City, Utah
Copinga, Hendrik; van Sak Lake City, Utah
Van Rij, William John; van Kansas City, Missouri

Vermij,

A. en
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J.

Vermij

C. en H. van Rij

November 1964

F. Schetselaar

J.

Howard

W.

J.

van Rij

VERTROKKEN
van Boerum, Ross

E.;

aangekomen

17

april

1962; vertrokken

Werkzaam geweest: Eindhoven, Rotterdam
Zuid, Den Haag Zuid, Enschede, Haarlem.
Pace,

John G.; aangekomen

17 april 1962;

16

Swaner, Roger Eugene; aangekomen 17 april
geweest:

1964

Amsterdam

vertrokken 16 oktober 1964

Werkzaam geweest: Gouda, Brussel, Schiedam, Amsterdam
dam Noord, Central Zone Counselor
Werkzaam

oktober

Zuid, Utrecht,

1962;

Oost, Rotter-

vertrokken 16 oktober

1964

Den Haag Noord, Leeuwarden, Amsterdam Oost,

Gent, Nijmegen

Van Meeteren, Henry Clair; aangekomen
Werkzaam geweest: Utrecht,
Nijmegen
McDonald, Wayne Rex; aangekomen 17

Werkzaam

Den

17 april 1962; vertrokken 16 oktober 1964
Delft,

april

Gent,

Zwolle, Groningen,

Sneek,

1962; vertrokken 16 oktober

1964

Haag Zuid,

Rotterdam Oost, Amsterdam
West, Utrecht, Beverwijk, Eindhoven, Antwerpen, Gouda
South, Terry Neil; aangekomen 17 april 1962; vertrokken 16 oktober 1964
Werkzaam geweest: Den Haag Zuid; IJmuiden, Roterdam Zuid, Mechelen, Zendingskantoor, Haarlem, Northeast Zone Counselor
Tesch, Larrv Lee; aangekomen 17 april 1962; vertrokken 16 oktober 1964
geweest:

geweest:
Amsterdam Oost, Nijmegen, Oostende, Gent,
Vlaardingen, Hoofdkantoor, Hilversum, Utrecht
Pontius, David Eugene; aangekomen 17 april 1962; vertrokken 16 oktober 1964
Werkzaam geweest: Leiden, Zaandam, Arnhem, Leeuwarden, Utrecht,

Werkzaam

Amsterdam, Mormoonse Vier
Christensen, Michael Dennis; aangekomen 17 april 1962; vertrokken 16 okt. 1964
Werkzaam geweest: IJmuiden, Amsterdam, Enschede, Hengelo, Utrecht,

Amersfoort, Roterdam Noord
Oldham, Lyle Reed; aangekomen 17 april 1962; vertrokken

Werkzaam

16 oktober 1964
geweest: Amersfoort, Schiedam, Mechelen, Hoofdkantoor
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