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BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING

en groeien we aldus in 
geestelijk opzicht.

In Leer en Verbonden 
29:34 staat: ‘Welnu, voor-
waar, Ik zeg u dat alle 
dingen voor Mij geeste-
lijk zijn, en nimmer heb 
Ik u een wet gegeven die 
stoffelijk was; noch enig 
mens, noch de mensen-
kinderen, noch Adam, 
uw vader, die Ik gescha-
pen heb.’

De wet van tiende is 
een kwestie van geloof, 
niet van geld. Er is hier 
sprake van een geeste-
lijke wet, die bij naleving 
een uiting is van onze 
geestelijke voorspoed, 
van onze bekommernis 
om het welzijn van ande-
ren, van onze liefde voor God en onze dankbaar-
heid voor alles wat we hebben gekregen.

Telkens wanneer ik mijn specificatieblaadje invul 
voor mijn tiende en andere giften aan de Heer, ben 
ik heel blij dat ik aan de vestiging van het konink-
rijk van God kan bijdragen. Ik weet dat ik mensen 
help die nog minder hebben dan ik. Bovenal voel 
ik mij dan werkelijk op het pad van voorspoed 
omdat ik geestelijk groei en minder aan stoffelijke 
zaken hecht. Ook ervaar ik een groter geloof in de 
beloften van profeten van vroeger en nu:

‘Brengt de gehele tiende naar de voor-
raadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; 
beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der 
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José A. Teixeira

Het pad naar voorspoed
Ouderling José A. Teixeira, Portugal
Tweede raadgever in het gebiedspresidium

Veel mensen bekijken voorspoed uitsluitend 
vanuit financieel oogpunt. Met die beperkte 
visie kijkt men alleen naar de uiterlijke 

kenmerken van rijkdom en komt de focus al snel 
op materiële bezittingen of het najagen ervan te 
liggen. Een dergelijke levenshouding voert onher-
roepelijk tot gevoelens van afgunst, hebzucht en 
zelfzucht. Er ontstaat zo eveneens een enorme 
kloof tussen ons en de behoeften van onze mede-
mensen, met inbegrip van onze gezinsleden. Onze 
tijd gaat immers niet meer op aan wat het meest 
telt, maar aan wat we het meest begeren.

Wat denkt u van geestelijke voorspoed?
We kunnen een helder begrip krijgen dat we 

kinderen van onze hemelse Vader zijn en dat 
Hij een plan van geluk voor ons heeft. Door de 
verzoening van Jezus Christus en onze getrouw-
heid kunnen wij tot Hem terugkeren. Het besef 
dat Hij ons liefheeft en ons geboden heeft gege-
ven om de moeilijkheden van het leven beter te 
doorstaan, maakt ons dankbaar voor alles wat we 
hebben. Zelfs wanneer we in materieel opzicht 
maar weinig bezitten, zijn we dankbaar voor de 
dingen die er echt toe doen:

•	 Ons	gezin
•	 Ons	lidmaatschap	in	de	kerk	van	de	Heer
•	 Tempels
•	 De	boodschappen	van	hedendaagse	profeten
•	 De	Schriften

Die dingen zijn een greep uit de vele zegenin-
gen die we in dit leven kunnen genieten.

Met het dagelijkse verlangen om dichter tot 
onze hemelse Vader te komen, neemt ons voor-
nemen om alle geboden te gehoorzamen toe 
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heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters 
van de hemel zal openen en zegen in overvloed 
over u uitgieten.’ 1

‘Ik moedig u aan de woorden van de Heer te 
toetsen: “(…) beproeft [Hem] toch daarmede.” 
Betaal uw tiende. Ontsluit de vensters van de 
hemel. U zult overvloedig worden gezegend voor 
uw gehoorzaamheid en uw getrouwheid aan de 
wetten en geboden van de Heer.’ 2

Door de wet van tiende heb ik in mijn hele 
leven de noodzaak en waarde van een gezins-
begroting beter leren begrijpen, evenals het 

verstandige gebruik van de middelen waarmee 
we gezegend zijn. Door die wet heb ik duidelijker 
leren onderscheiden wat voor mij en mijn gezin 
de grootste waarde heeft.

Bij de wet van tiende draait het niet om geld, 
maar om geloof en dankbaarheid. Naleving van 
die wet voert ons zeker naar het pad van voor-
spoed. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN:
 1. Maleachi 3:10.
 2. Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 

Apostelen — algemene conferentie, oktober 2002.

UIT DE RINGEN

Eerste doop in Nederland, 150 
jaar geleden, feestelijk herdacht
Frans Heijdemann
Redacteur regionaal nieuws

De viering van 150 jaar 
dopelingen van De 
Kerk van Jezus Chris-

tus van de Heiligen der Laatste 
Dagen in Nederland heeft veel 
belangstelling getrokken. Op 
24 september, een zonnige 
zaterdag, trokken honderden 
leden van de kerk en andere 
belangstellenden (volgens een 
verslag in de Leeuwarder Cou-
rant ongeveer 350 personen) 
naar Broeksterwoude (Fries-
land), waar een monument staat 
in een weiland nabij de plek 
waar de historische doop heeft 
plaatsgevonden.

Die eerste doopdienst in 
Nederland vond plaats op  

1 oktober 1861. Op 5 augustus 
van dat jaar waren de eerste 
twee voltijdzendelingen van 
de kerk in Nederland aangeko-
men. Een van hen was Anne 
Wiegers van der Woude, die 
in de Friese stad Franeker was 
geboren. Als voormalig kapitein 
en als eigenaar van een rederij 
in Wales had hij kennisgemaakt 
met het evangelie. Zijn vrouw 
en hij werden in 1852 gedoopt. 
Daarna gingen ze met hun 
gezin	naar	Salt	Lake	City,	waar	
Anne gewillig de opdracht 
aanvaardde om het evangelie in 
zijn vaderland te verkondigen. 
Enkele weken na zijn aankomst 
in Nederland trok hij naar 

Het monument, waarop de namen van 
de eerste dopelingen zijn vermeld.
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Friesland, waar hij meer dan een 
maand had gepredikt toen een 
van zijn broers, diens echtge-
note en een dorpsgenote zich 
lieten dopen.

75 jaar later werd er nabij 
de plek waar die eerste doop-
plechtigheid had plaatsgevon-
den, een bescheiden monument 
geplaatst. De namen van de eer-
ste drie dopelingen staan erop: 
Gerrit van de Woude, Bouwdina 
van der Woude-Potgieters en Eli-
zabeth Wolters. Eind 1936 werd 
het monument ingewijd door de 
toenmalige zendingspresident  
T.	Edgar	Lyon,	die	ook	het	initia-
tief ervoor had genomen.

Fietstochten
Op enkele zaterdagen 

voorafgaande aan de herden-
king zijn er door tientallen 
belangstellenden fietstochten 

De fietstochten vonden 
plaats in augustus en septem-
ber, meestal met mooi weer 
— opmerkelijk, omdat het in 
die periode telkens een groot 
deel van de week regenachtig 

gereden, waarbij onder meer 
historische plaatsen in Leeu-
warden werden bezocht en 
natuurlijk het monument bij 
Broeksterwoude. Een van de 
bezochte plekken was het 
riviertje de Potmarge, waar 
Anne van der Woude in 1863 
zijn	oude	vriend	Sybren	van	
Dijk doopte, een meubelmaker 
die al jaren op zoek was naar 
de	ware	kerk.	Sybren	van	Dijk	
begon meteen na zijn doop 
ijverig het evangelie te verkon-
digen. Hij emigreerde in 1869, 
zoals zoveel leden in die tijd, 
naar	de	Verenigde	Staten,	van	
waaruit hij tweemaal terug-
ging naar Nederland om het 
zendingswerk te presideren. 
Vanwege zijn vele reizen en 
zijn brieven aan de gemeenten 
is	Sybren	van	Dijk	wel	met	de	
apostel Paulus vergeleken.

Bijna 350 
aanwezigen bij 
de herdenking 
van de eerste 
doopdienst in 
Nederland.
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De jeugd van 
het seminarie 
zingt aan het 
begin van de 
bijeenkomst.
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Ouderling 
Robert van 
Komen spreekt. 
Zijn vader was 
een van de 
sprekers bij de 
onthulling van 
het monument 
in 1936.
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was. Tot de deelnemers behoor-
den onder meer groepen 
leden uit Assen, Groningen en 
Leeuwarden; ook enkele niet-
leden deden mee. Op dezelfde 
zaterdagen hield de gemeente 
Leeuwarden open huis. Al op 

Vanaf een weg tussen de 
weilanden hadden de vele 
bezoekers zicht op het monu-
ment. Een jeugdkoor, ter plaatse 
gevormd uit seminariedeelne-
mers, bracht twee liederen ten 
gehore, waarna een gebed werd 
uitgesproken. Vervolgens kreeg 
ouderling Robert van Komen het 
woord. Hij is in 1949 met zijn 
ouders	naar	de	Verenigde	Staten	
geëmigreerd en is van daaruit 
met zijn vrouw als zendeling 
naar Nederland teruggeko-
men, waar hij nu de gemeente 
Leeuwarden leidt. Hij vertelde 
dat hij een foto heeft van zijn 
vader en enkele anderen bij het 
doopmonument; deze foto werd 
genomen bij de onthulling van 
het monument in 1936. Ouder-
ling Van Komen stond ook stil 
bij de groei van de kerk in de 

de eerste zaterdag spraken de 
zendelingen daar met meer dan 
honderd mensen.

Op 24 september werd de 
topdag voor seminariecursisten 
uit het hele land in Leeuwarden 
gehouden en was het opnieuw 
prachtig weer voor een fiets-
tocht. Een grote groep semi-
nariedeelnemers ging daarom 
met enkele leiders per fiets naar 
Broeksterwoude, waarbij de 
gelegenheid werd benut om 
onderweg stil te staan bij plek-
ken met een historische beteke-
nis. Alle deelnemers hadden een 
exemplaar van het Boek van 
Mormon en een zakje Belgische 
bonbons meegekregen om weg 
te geven aan belangstellen-
den. Er zijn inderdaad diverse 
boeken-van-mormon (bij deze 
feestelijke gelegenheid dus met 
bonbons) weggegeven.

Afstammelingen
Vóór de officiële 

bijeenkomst spraken we 
met afstammelingen van 
die eerste dopelingen. 
Ze zijn geen lid van de 
kerk, maar bezoeken het 
monument wel van tijd 
tot tijd. De namen van 
hun voorouders staan 
op het monument ver-
meld. Ook mensen die 
er in de buurt wonen, 
gaven blijk van hun 
belangstelling.

Kerkleiders 
uit 1936 bij de 
inwijding van 
het doopmonu-
ment.
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Burgemees-
ter Aalberts 
spreekt.
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Thies de Jonge biedt de 
burgemeester een boek 
met diens stamboom aan. FO
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afgelopen 150 jaar: van 62 dui-
zend leden in 1861 tot meer dan 
14 miljoen in 2011.

Dankbaarheid
Thies de Jonge, voorzitter 

van het herdenkingscomité, 
bedankte de burgemeester en 
overhandigde hem een boek 
met een uitvoerige stamboom: 
leden van de kerk hadden de 
voorouders van de heer Aalberts 
tot omstreeks 1600 opgespoord. 
Een groep voltijdzendelingen 
bracht	het	lied	‘Joseph	Smiths	
eerste gebed’ ten gehore. 
Daarna was het woord aan 
ouderling Hans Boom, gebieds-
zeventiger uit Nederland, die 
samen met de presidenten 
van de ringen Apeldoorn, Den 
Haag, Rotterdam en Antwerpen 
en president Brubaker van het 
zendingsgebied Nederland bij 
de herdenking aanwezig was.

Ouderling Boom uitte zijn 
dankbaarheid voor de vrij-
heid in Nederland en voor de 

De tweede spreker was de 
burgemeester van de gemeente 
Dantumadiel (waar Broekster-
woude deel van uitmaakt), Arie 
Aalberts. In zijn toespraak ver-
geleek hij drie tijdperken. ‘De 
negentiende eeuw was een tijd 
van grote veranderingen’, zei hij, 
‘de grote trek van het platteland 
naar de steden door de indus-
trialisatie is toen begonnen.’ 
In die tijd gingen veel mensen 
op zoek naar de waarheid. Het 
monument voor de drie dope-
lingen werd in een crisisperiode 
geplaatst. En nu we terugkij-
ken, bevinden we ons weer 
in een tijd van spanningen en 
burgeroorlogen. Burgemeester 
Aalberts wenste de leden van de 
kerk succes bij hun streven naar 
vrede en om goede vruchten 
voort	te	brengen.	‘Soms	lijkt	het	
een hopeloze strijd’, zei hij, maar 
‘het is de liefde die uiteindelijk 
alles overwint.’

Voltijdzende-
lingen zingen 
‘Joseph 
Smiths eerste 
gebed’.

FO
TO

 T
IN

EK
E 

KL
EIJ

W
EG

Ouderling Hans Boom vertelt 
over de kerk en spreekt zijn 
dankbaarheid uit.
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Er worden 150 
ballonnen met 
informatie 
over de kerk 
opgelaten.
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zendelingen die naar dit land 
zijn gekomen om het evange-
lie te verkondigen. Vervolgens 
besprak hij een aantal kenmer-
ken van kerk: aan het hoofd 
van de kerk staat Jezus Christus, 
aan Wie wij alles verschuldigd 
zijn. De kerk wordt geleid door 
een levende profeet. Het is een 
multiculturele kerk — zelfs in 
Nederland zijn er leden die uit 
alle werelddelen afkomstig zijn.

Ouderling Boom bedankte 
ook de jeugd van de kerk voor 
hun standvastigheid: vaak zijn 
ze de enige op hun school of 
in hun vriendenkring die naar 
de kerk gaat. Hij moedigde de 
jeugd aan om de boodschap van 
het evangelie uit te blijven dra-
gen. Uit een recente toespraak 
van	de	profeet,	Thomas	S.	
Monson, citeerde hij: ‘We staan 
tegenwoordig in de wereld voor 
veel moeilijkheden, maar ik ver-
zeker u dat onze hemelse Vader 
aan ons denkt. Hij heeft ieder 
van ons lief en zal ons zegenen 
als we Hem aanroepen in gebed 
en ernaar streven zijn geboden 
te onderhouden.

‘Wij zijn een wereldwijde 
kerk. Onze leden zijn verspreid 
over de hele wereld. Mogen wij 
goede burgers zijn van het land 
waar wij wonen en goede buren 
in onze woonplaats, en mogen 
wij niet alleen onze medeleden 
de hand reiken, maar ook men-
sen van andere godsdiensten. 
Mogen wij overal en in al wat 
wij doen voorbeelden van eer-
lijkheid en integriteit zijn.’ (Lia-
hona, mei 2011, p. 114.)

Tentoonstelling
Na het zingen van ‘Gods 

Geest brandt in ’t harte’ en een 
gebed werd de bijeenkomst bij 
het monument besloten met 
het oplaten van 150 rode, witte 
en blauwe ballonnen. Aan elke 
ballon was informatie over de 
kerk bevestigd, met een kaart 
waarmee een exemplaar van het 
Boek van Mormon kan worden 
aangevraagd. Velen bezochten 
vervolgens nog De Karmeliet, 
een oude Friese boerderij ver-
derop, waar een tentoonstelling 
over de kerk was ingericht en 
onder meer oude boeken en 
historische foto’s te zien waren. 
Hier was ook gelegenheid om 
nog wat na te praten.

v.l.n.r. bur-
gemeester 
Aalberts, pre-
sident Spencer 
Hulleman (ring 
Apeldoorn), 
president 
Brubaker, 
ouderling Hans 
Boom, ouder-
ling Van 
Komen, Thies 
de Jonge.
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Voor de deelnemers aan de 
seminarietopdag was hiermee 
de dag nog niet afgelopen. 
In de kerk te Leeuwarden 
wachtte hun nog een goed-
verzorgde maaltijd, waarna 
er een dansavond was voor 
de seminariecursisten en een 
haardvuuravond voor de 
leerkrachten.

Het jubileum van de kerk 
heeft geleid tot artikelen in 
verschillende dagbladen en 
tijdschriften. Daarvoor zijn 
onder meer plaatselijke leden en 
zendelingen geïnterviewd. Ook 
op die manier zijn velen geat-
tendeerd op de aanwezigheid 
van de kerk in Nederland, nu al 
meer dan 150 jaar. ◼
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Afwisseling te over bij opbouwende JA-conferentie
Buddy Gout

de wet van kuisheid en de sabbat behandeld wer-
den.	Op	de	derde	dag	was	het	thema	‘Me,	myself	
and I’; hier werd gesproken over falen, talenten, 
angst en zelfvertrouwen. Op de laatste dag was 
‘Anderen’ het thema, met als subthema’s wereld-
beeld, dating, communicatie en service.

De	activiteiten	waren	onderverdeeld	in	fysieke	
en	geestelijke	activiteiten.	Bij	de	fysieke	activiteiten	
hoorden creatieve workshops, sport, dansavon-
den, een ontspanningsavond, een middag- en 
avondspel en vroege vogels. Meer geestelijk van 
aard waren de gezinsavond, de discussieavond,  
de haardvuuravond, de dienstbetoonmiddag en  
de getuigenisdienst.

Het eerste avondspel, ‘Minute to win it’ (waar 
in de voorbereiding veel tijd in was gestoken) 
werd met veel gelach en enthousiasme gespeeld. 
Bij het tweede spel, waarbij de duisternis al aardig 
was ingetreden, mochten opdrachten worden uit-
gevoerd waarbij de tijd een rol speelde. De groep 
die het eerste klaar was, mocht de bel luiden, die 
duidelijk in het hele kamp te horen was.

Boogschieten, 
een van de 
negen spor-
ten waaruit 
kon worden 
gekozen.
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Een mooie 
dag om te 
kajakken.
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 De opkomst bij de jaarlijkse conferentie voor 
jonge alleenstaanden was de afgelopen 
zomer nog groter dan in de voorgaande 

jaren. Er waren velen die er voor het eerst waren. 
Dit was mede te danken aan de pr voor deze con-
ferentie, waarbij fantastisch werk is verzet.

Het eten was weer bijzonder goed geregeld, wat 
de sfeer in de conferentie ten goede kwam. Met een 
variabel aantal aanwezigen, tussen de 135 en 150 
mensen, was er elke dag genoeg en lekker eten.

Thema
Al	aan	het	begin	werd	het	thema	‘Open	your	

eyes’	onder	de	aandacht	gebracht,	met	het	‘spel	
des levens’, waarbij de deelnemers aan het eind 
van het spel tot de conclusie kwamen dat de 
keuzes die je in je leven maakt duidelijke gevolgen 
hebben voor wat er na het leven gebeurt. Bij de 
gezinsavond op diezelfde dag werden er twee uit-
dagingen gegeven: om je ogen open te houden en 
te kijken wie je om je heen kunt helpen, en om de 
geestelijke workshops te bezoeken. Door de week 
heen werd het thema verwerkt. Het themalied, dat 
geweldig was gecomponeerd en gezongen, werd 
aan het begin van de week ten gehore gebracht.

Het programma was dusdanig opgezet dat er een 
goede variatie was tussen geestelijkheid en ontspan-
ning. In de ochtend werden er workshops gehou-
den, die werden verzorgd door mensen die in staat 
waren om het gegeven thema goed over te brengen 
en de jongeren tot nadenken te brengen. In de mid-
dag en avond waren er uiteenlopende activiteiten.

Workshops en activiteiten
De eerste workshops stonden in het teken van 

‘wetenschap en het evangelie’, met als gespreks-
thema’s ‘De Geest te lijf’, ‘Openbaring’, ‘Cultuur 
of religie?’ en ‘Het Boek van Mormon en recente 
ontdekkingen’. De tweede dag ging over ‘Waarom 
zou ik…?’, waarbij het woord van wijsheid, tiende, 
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De vroege vogels die om 7 uur ’s 
ochtends aanwezig waren, lieten zich 
eenmaal door een duik in een meer-
tje verfrissen en waren de andere 
dagen bezig met creatieve dingen.

Er was een sportmiddag waarbij 
o.a.	volleybal,voetbal,	basketbal	en	
softbal werd gespeeld; ook boog-
schieten kon worden gekozen. Later 
in de week was er een middagje 
zwemmen. Vanwege de intussen veranderde 
weersomstandigheden gebeurde dat in een over-
dekt zwembad, maar dat kon de pret niet drukken.

Er waren twee dansavonden, de een met als 
thema ‘Glow in the dark’ en de andere in het 
teken	van	‘Cowboys	en	indianen’.	Beide	waren	
bijzonder goed voorbereid, er waren velen die 
zich veel moeite hadden getroost om hun outfit 
aan te passen aan het thema.

Tijdens de discussieavond werd weer duide-
lijk dat er verschil is tussen man en vrouw; de 
geplande tijd werd wegens enthousiasme ruim 
overschreden. Op donderdagavond hadden wij het 
voorrecht om ouderling en zuster Boom bij ons te 
hebben, die een haardvuuravond verzorgden.

Dienstbetoonprojecten
De dienstbetoonprojecten leverden veel posi-

tieve reacties op, zoals:
‘Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage en 

inzet aan het vrijwilligerswerk. De jongelui heb-
ben prima gewerkt met een zichtbaar mooi resul-
taat. Wij zijn weer zeer tevreden en ik hoop dat 
alle jonge mensen die bij ons waren, dat ook zijn.’

‘Het was weer keileuk om met zo’n stel jonge-
lui	te	mogen	werken.	Super	bedankt	allemaal	en	
wie weet tot een volgende keer!’

‘Donderdagmiddag is perfect verlopen bij de 
JNW in Vught!’

‘Iedereen heeft erg genoten van deze middag en 
we zijn erg dankbaar voor de ondersteuning die we 
van deze enthousiaste jongeren hebben ontvangen. 
Volgend jaar zijn ze weer van harte welkom.’

‘Het was voor de bewoners echt een feest dat 

jullie er waren. Er komen steeds meer 
vragen of jullie dit niet vaker doen en  
of er geen mensen van de groep zijn die 
voor “vast” bij ons vrijwilligerswerk wil-
len komen doen.’

‘Via deze weg wil ik jullie nog heel 
hartelijk bedanken voor de fijne mid-
dag die de jongeren op 4 augustus 
hebben bezorgd. De sfeer was heel erg 
goed doordat het contact met de oude-

ren zo prettig was.’
De laatste activiteit was de getuigenisdienst. 

Die was gepland op zaterdagmorgen van 11.00 
tot 13.00 uur. Omdat er om 13.00 uur een andere 
groep kwam, moesten we op die tijd eindigen, 
anders was de tijd ruim overschreden. De Geest 
was duidelijk aanwezig en zorgde ervoor dat het 
een goede afsluiting was van dit fijne kamp.

Tot slot
De geestelijke zaken (workshops en activitei-

ten) hadden de overhand. Het resultaat daarvan 
was dat er in de getuigenisdienst getuigenissen 
werden gegeven door deelnemers die in hun 
leven hun uitdagingen hebben, maar vertelden 
dat de conferentie hen geestelijk had opgebouwd.

Dank aan de conferentieraad, de outreachkop-
pels, de kookploeg en al diegenen die zich heb-
ben ingezet tijdens de conferentie. Deze mensen 
waren in staat om de aanwezigen op een geeste-
lijk hoger niveau te brengen. Het was een voor-
recht om als ‘kampouders’ aanwezig te mogen 
zijn, te genieten en opgebouwd te worden in een 
geslaagde conferentie. ◼

De ouderen 
in het tehuis 
waren blij met 
de komst van 
de jongvolwas-
senen.
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Toepasselijk 
gekleed voor 
een cowboys-
en-indianen-
feest.
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