
Kennisgeving

Datum: 10 augustus 2018

Aan: algemene autoriteiten; algemene presidiums 
van hulporganisaties; gebiedszeventigers; ring- , 
zendings-  en districtspresidenten; bisschoppen en 
gemeentepresidenten

Van: Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs
afdeling priesterschaps-  en gezinszaken (+1 801 240 4357)

Betreft: Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen september 2018: een face- to- facegesprek 
met ouderling Quentin L. Cook

Op zondag 9 september 2018 wordt via het kerkelijk satellietsysteem, LDS .org, YouTube en 
andere media de wereldwijde devotional voor jongvolwassenen: een face- to- facegesprek met 
ouderling Quentin L. Cook uitgezonden. Ouderling Cook wordt vergezeld door Kate Holbrook en 
Matt Grow, twee historici van de kerk. Er zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van 
de kerk en aan Heiligen, de nieuwe verhalende geschiedenis. Alle jongvolwassenen (18–30 jaar), 
ongeacht of ze alleenstaand of getrouwd zijn, en leerlingen in het laatste jaar van de middelbare 
school of vergelijkbaar onderwijs, zijn hiervoor uitgenodigd.

Kort na de live- uitzending wordt de opname op devotionals .lds .org en ysafacetoface .lds .org 
geplaatst. U kunt die opname naar behoefte streamen of downloaden. Zie het bijgaande 
uitzendschema voor de beschikbare talen en andere informatie. Opnamen in alle goedgekeurde 
talen zullen op zaterdag 22 september 2018 beschikbaar zijn.

Kies alstublieft een kijkdatum en - tijd die de jongvolwassenen in uw gebied het beste schikt. 
Materiaal voor sociale media (een bericht of ‘meme’ en banners voor Facebook en Twitter) zijn op 
devotionals .lds .org beschikbaar.

Titel van het origineel: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide  
Devotional for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Dutch. 16145 120

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&clang=sin&_r=2
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=nld&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Live uitgezonden vanuit Nauvoo (Illinois, VS)
Bekijk het op LDS.org, YouTube of Facebook

Introductie  
Heiligen,  
de nieuwe 
verhalende 
geschiedenis 
van de kerk

#LDSDevo
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Maandag 10 september 2018   
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Uitzendschema kerknetwerk
Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen: 
een face- to- facegesprek met ouderling Quentin L. Cook
Zondag 9 september 2018
Programmaduur: 1 uur en 15 minuten

Algemene informatie
Kijktijden
Kies een kijkdatum en - tijd 1 die de jongvolwassenen in uw gebied het beste schikt.

Informatie voor de technisch specialist van de ring
Deze uitzending is live via het satellietsysteem van de kerk, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
YouTube 2 en andere media te bekijken. Daarna is de uitzending alleen te bekijken door deze van 
devotionals .lds .org of ysafacetoface .lds .org te streamen of te downloaden, door een opname van de 
live- uitzending te maken en deze later te bekijken, of een van de andere media in dit uitzendschema 
te gebruiken.
Raadpleeg de Instructies satellietprogramma voor de technisch specialist van de ring als u 
informatie wilt over de afstelling van de apparatuur voor een uitzending of technische hulp nodig 
hebt. Dit document dient bij de satellietontvanger te liggen.
Als u technische informatie over het afstellen van de satelliet, het internet of andere apparatuur wilt 
om kerkelijke uitzendingen in een kerkgebouw te ontvangen, raadpleeg dan mhtech .lds .org. Als de 
website niet in uw taal beschikbaar is, kan het administratiekantoor u helpen.
Noot: als u Engels kunt lezen en schrijven, kunt u aan het eind van de uitzending de Broadcast 
Postevent Survey invullen. (De enquête is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.) Ga voor de 
enquête naar mhtech .lds .org en zoek daar naar broadcast survey.

Ondertiteling
Voor slechthorenden is er in veel gebieden via het kerkelijk satellietsysteem ondertiteling 
beschikbaar. Ondertiteling is via het internet ook beschikbaar voor apparaten die er gebruik van 
kunnen maken. De ondertiteling van deze devotional is alleen in het Engels beschikbaar.

 1. De uitzenddatum, - tijd en - talen zijn aan verandering onderhevig. Zie events .lds .org voor de meest recente informatie in het Engels. Voor de 
nieuwste gegevens in andere talen neemt u contact op met het administratiekantoor.

 2. Alle product-  of bedrijfsnamen en apparaten, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen of ontwerpen waarnaar in dit document wordt verwezen, 
zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend getoond voor het nut van die eigenaren. De aanwezigheid 
of afwezigheid van de namen van producten, diensten, bedrijven, organisaties, homepages of websites in dit document impliceert geen 
financiële steun van, onderschrijving of een gebrek aan onderschrijving door, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen.

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&clang=sin&_r=2
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=nld&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Uitzendschema: wereldwijde devotional – face-to-facegesprek voor jongvolwassenen

Kopiëren van de video
Opnemen en kopiëren van deze uitzending is alleen toegestaan voor kerkelijk gebruik. De 
technisch specialist van de ring mag voor elke mediatheek een kopie maken. Hij moet de volgende 
auteursrechtvermelding op elk etiket zetten:

Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen: 
een face- to- facegesprek met ouderling Quentin L. Cook 
9 september 2018 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Deze uitzending wordt ook in het archief op devotionals .lds .org en ysafacetoface .lds .org geplaatst.

Live- uitzending
De live- uitzending is beschikbaar via het kerkelijk satellietsysteem, op devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon Channel voor Roku, de Facebook- pagina The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, de Facebook- pagina LDS Institutes of Religion en de 
app Mormon Channel.

Live- uitzending  MDT: zondag 9 september 2018, om 18.00 uur 3

 UTC: maandag 10 september 2018 om 00.00 uur

Beschikbare talen voor de live- uitzending via het kerkelijk satellietsysteem, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org en Mormon Channel voor Roku:
Amerikaanse 
gebarentaal 4

Engels 
(ondertiteld)

Frans
Portugees

Spaans

Beschikbare talen voor de live- uitzending (video) via de Facebook- pagina The Church of Jesus 
Christ of Latter- day Saints en de Facebook- pagina LDS Institutes of Religion:
Engels Portugees Spaans

Beschikbare talen voor de live- uitzending (audio en video) voor mormonchannel .org en beschikbare 
talen voor de live- uitzending (video) voor de app Mormon Channel:
Amerikaanse 
gebarentaal

Engels 
(ondertiteld)

Spaans

De devotional is alleen tijdens de live- uitzending in het Frans, Portugees en Spaans op 
Mormon Channel voor Roku en in het Spaans op mormonchannel .org en de app Mormon 
Channel beschikbaar. Vanaf de live- uitzending is de devotional in de bovengenoemde talen op 
devotionals .lds .org en ysafacetoface .lds .org beschikbaar.

 3. De uitzendtijden zijn vermeld in mountain daylight time (MDT) en Coordinated Universal Time (UTC). MDT is de zomertijd in Salt Lake 
City (Utah, VS). UTC is de internationale tijdstandaard.

 4. Amerikaanse gebarentaal (ASL) is uitsluitend via het kerkelijk satellietsysteem in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar. In de 
uitzending komt de Amerikaanse gebarentolk groot in beeld; de sprekers in de bijeenkomst verschijnen in een klein kader op het scherm. 
ASL wordt samen met Engelse audio uitgezonden. Als u ASL wilt ontvangen, dient u ten minste twee weken vóór de conferentie contact op 
te nemen met de plaatselijke dienst gebouwenbeheer; wellicht is aanvullende apparatuur noodzakelijk.

https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=nld&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&clang=sin&_r=2
https://www.mormonchannel.org/
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Uitzendschema: wereldwijde devotional – face-to-facegesprek voor jongvolwassenen

Archief
De devotional wordt bewaard op devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, 
Mormon Channel voor Roku en de app Mormon Channel.

Beschikbare talen audio-  en videoarchief voor devotionals .lds .org en ysafacetoface .lds .org:
Albanees
Amerikaanse 
gebarentaal

Armeens
Bahasa Indonesia
Bulgaars
Cambodjaans
Cebuano
Deens

Duits
Engels 
(ondertiteld)

Ests
Fiji
Fins
Frans
Hongaars
Italiaans

Japans
Kantonees
Koreaans
Kroatisch
Lets
Litouws
Malagasi
Mandarijn
Mongools

Nederlands
Noors
Oekraïens
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Samoaans
Spaans

Tagalog
Tahitiaans
Thai
Tongaans
Tsjechisch
Zweeds

Kort na de uitzending worden de livevideobestanden in het archief op devotionals .lds .org en 
ysafacetoface .lds .org geplaatst. Audiobestanden en extra videobestanden zijn op zaterdag 22 
september 2018 in het archief beschikbaar. Er worden voor deze uitzending geen tekstbestanden 
gepubliceerd.

Talen archief (video) voor mormonchannel .org, Mormon Channel voor Roku, en de app Mormon 
Channel:
Amerikaanse 
gebarentaal

Engels 
(ondertiteld)

Het programma wordt enkele dagen na de live- uitzending aan de collectie Worldwide Devotionals 
for Young Adults op mormonchannel .org en aan het archief van Mormon Channel voor Roku en de 
app Mormon Channel toegevoegd.
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Uitzendschema: wereldwijde devotional – face-to-facegesprek voor jongvolwassenen

Overige media
Radio en televisie
Deze devotional wordt waar mogelijk ook live uitgezonden via diverse kabel- , radio- , tv- , satelliet- , 
internetradio-  en internettelevisiestations over de hele wereld, inclusief Mormon Channel HD Radio. 
Kijk de programma’s voor uw eigen gebied na of zie mormonchannel .org of byutv .org voor meer 
informatie.

De app Evangeliebibliotheek
De app Evangeliebibliotheek is beschikbaar voor verschillende mobiele apparaten, waaronder tablets 
en smartphones met iOS (Apple) of Android als besturingssysteem. Ga naar mobile .lds .org of kijk 
in de appwinkel van uw apparaat om er meer over te weten te komen.
De video-  en audiobestanden zijn voor de meeste talen binnen een maand na de uitzending 
beschikbaar.

Podcasts
Podcasts zijn beschikbaar op devotionals .lds .org.
Audio-  en videotalen:
Raadpleeg devotionals .lds .org voor beschikbare talen.

https://www.byutv.org/
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng

