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BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING

•	 Omdat	we	op	zondag	
willen	uitslapen	met	de	
gedachte	dat	er	nog	vele	
zondagen	zullen	komen.

In	Hebreeën	lezen	we:	
‘Wij	moeten	onze	eigen	
bijeenkomst	niet	verzui-
men,	zoals	sommigen	dat	
gewoon	zijn,	maar	elkan-
der	aansporen,	en	dat	des	
te	meer,	naarmate	gij	de	
dag	ziet	naderen.’ 2	Boven-
dien	behoren	we	op	tijd	
te	komen	voor	de	avond-
maalsdienst	om	de	avond-
maalsverordening	niet	mis	te	lopen.

Speelt	bij	de	moeilijkheden	met	onze	kinde-
ren	of	bij	onze	eigen	twijfels	mee	dat	wij	zijn	
Geest	onvoldoende	bij	ons	voelen	doordat	we	
de	avondmaalsdienst	niet	regelmatig	en	op	tijd	
bijwonen?

Denk	eraan,	van	alle	kerkdiensten	is	de	avond-
maalsdienst	de	enige	bijeenkomst	die	we	als	gezin	
samen	kunnen	meemaken.	Wat	een	prachtige	
gelegenheid!

Ik	heb	zelf	de	geruststellende	zekerheid	van	
het	avondmaal	nodig	om	‘zijn	Geest	(…)	bij	[mij	
te]	mogen	hebben’,	zodat	ik	de	moeilijkheden	
van	de	komende	week	aankan.	Wij	hebben	die	
verzekering	nodig,	anders	zouden	wij	in	onze	
roeping	verzwakken.	Wij	kunnen	leiding	ont-
vangen	bij	onze	beslissingen,	bescherming	tegen	

Regionaal nieuws

 In	de	week	vóór	Pasen	kwamen	twee	heren	bij	
ons	aan	de	deur	met	de	volgende	uitnodiging:	
‘We	willen	graag	het	avondmaal	van	de	Heer	

met	u	vieren	op	paaszondag.’	Dat	leidde	tot	een	
kort	gesprek,	waarin	ik	uitlegde	dat	we	in	onze	
kerk	elke	zondag	een	avondmaalsdienst	houden,	
die	voor	ons	de	belangrijkste	kerkdienst	is	in	
welke	week	dan	ook.	Wij	nemen	om	ten	min-
ste	twee	cruciale	redenen	van	het	avondmaal:	
namelijk	om	onze	verbonden	indachtig	te	zijn	
en	om	bij	elk	avondmaalsgebed	de	hernieuwde	
belofte	te	ontvangen	om	‘zijn	Geest	altijd	bij	[ons	
te]	mogen	hebben’.1

Ik	nodigde	de	heren	uit	voor	een	bezoek	aan	
onze	kerk,	maar	ze	dachten	er	anders	over	en	
gingen	huns	weegs.	Hun	bezoek	heeft	me	echter	
wel	enige	tijd	laten	nadenken	over	het	belang	van	
de	avondmaalsdienst	en	het	avondmaal.

Ik	moest	direct	denken	aan	LV	59:9,	waarin	
het	treffende	gebod	staat	dat	we	op	zondag	onze	
offeranden	in	het	huis	des	gebeds	dienen	te	
offeren	om	onszelf	beter	onbesmet	van	de	wereld	
te	bewaren.	Ik	vroeg	me	af	of	dat	in	deze	tijd	niet	
meer	nodig	is	dan	ooit.	Gezien	het	grote	belang	
van	de	avondmaalsdienst	kunnen	we	die	niet	
zomaar	overslaan:

•	 Omdat	we	niet	naar	de	kerk	gaan	als	we	op	
vakantie	zijn,	ook	al	is	er	een	wijk	of	gemeente	
in	de	buurt.

•	 Omdat	we	op	zaterdag	ver	hebben	gereisd	of	
een	groot	feest	hadden	en	daardoor	vinden	dat	
we	niet	kunnen	gaan.

‘Opdat zij zijn Geest altijd bij zich mogen hebben’
Ouderling Manfred Schütze (Duitsland)
Gebiedszeventiger
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lichamelijk	gevaar	en	bovenal	tegen	de	kwade	
invloeden	om	ons	heen.

Ik	heb	ook	de	daaropvolgende	boodschappen	
van	geïnspireerde	sprekers	en	spreeksters	nodig.	
De	verantwoordelijkheid	om	ertoe	bij	te	dragen	
dat	de	aanwezigen	de	Geest	voelen,	is	niet	gering.	
Door	mijn	aanwezigheid	en	aandacht	bij	wat	er	
gebeurt,	steun	ik	de	sprekers	en	voel	ik	de	Geest.

Wij	hebben	de	opdracht	om	een	licht	voor	de	
wereld	en	heilanden	der	mensen	te	zijn.3	Daar-
voor	hebben	wij	een	volledig	opgeladen	gees-
telijke	accu	nodig.	De	avondmaalsdienst	staat	
ons	als	oplaadstation	ter	beschikking.	Door	onze	
deelname	aan	het	avondmaal	ontvangen	we	de	
onmisbare	belofte	van	geestelijke	leiding.

Enkele	maanden	geleden	hielden	de	jonge-
vrouwen	van	onze	gemeente	in	het	kader	van	
hun	programma	Persoonlijke	vooruitgang	een	
geweldig	dienstbetoonproject:	‘Lever	je	vuile	
fiets	in	de	ochtend	in	en	haal	hem	’s	avonds	
schoon	op!’	Hoe	kon	ik	dat	aanbod	weerstaan?	
De	Aäronische	priesterschap	stond	de	meisjes	
bij	door	kleine	reparaties	uit	te	voeren.	Het	licht	
op	mijn	fiets	deed	het	niet	en	ik	was	er	nog	niet	
aan	toe	gekomen	om	het	te	maken.	Die	avond	
hoorde	ik	dat	de	reparatie	maar	een	paar	minu-
ten	had	gevergd,	en	dat	het	alleen	een	kwestie	
van	de	juiste	afstelling	was	geweest.	Nu	was	ik	
goed	voorbereid	op	het	donker.

Hoe	vaak	is	het	niet	meer	dan	een	kwestie	
van	de	juiste	afstelling!

Als	we	iets	moeten	veranderen,	laten	we	dat	
dan	doen	zodat	we	meer	licht	ontvangen	en	
voorbereid	zijn.4

Ik	vind	de	belofte	van	de	Heer	prachtig:	
‘Wie	mijn	vlees	eet	en	mijn	bloed	drinkt,	heeft	
eeuwig	leven	en	Ik	zal	hem	opwekken	ten	
jongsten	dage.’ 5

Daar	vertrouw	ik	op,	en	u	kunt	dat	eveneens	
doen!	◼

NOTEN:
 1. LV 20:77.
 2. Hebreeën 10:25.
 3. Zie LV 103:9.
 4. Zie LV 50:24.
 5. Johannes 6:54.

Maar	toen	kreeg	ik	op	een	
middag	een	telefoontje	van	de	
assistenten	van	de	zendingspresi-
dent,	dat	ik	vanwege	organisato-
rische	problemen	in	Brits-Guyana	
zou	worden	overgeplaatst	naar	
Suriname.	Dat	was	voor	mij	de	
hardste	tegenslag	die	ik	toen	
kon	krijgen:	net	nu	ik	de	taal	wat	
onder	de	knie	begon	te	krijgen	
en	dacht	succesvol	te	kun-
nen	worden	in	Frans-Guyana,	
moest	ik	het	land	verlaten.	Twee	
grote	vragen	kwamen	in	mij	op,	
‘waarom	ik’	en	‘waarom	nu’?

Ik	was	teleurgesteld	in	mijn	
hemelse	Vader,	omdat	ik	dacht	
dat	ik	beter	wist	waar	ik	moest	
zijn	en	waar	ik	het	meeste	suc-
ces	kon	hebben.	Die	avond	
ben	ik	op	mijn	knieën	gegaan	
en	heb	ik	mijn	hemelse	Vader	
gevraagd	de	overplaatsing	te	
veranderen	in	positieve	zin,	
anders	zou	ik	het	nut	van	mijn	

ZENDINGSERVARINGEN

Wie kent ons het beste?
Joachim Kempenaers (wijk Antwerpen)

Tijdens	mijn	zending	heb	
ik	geleerd	hoeveel	beter	
onze	hemelse	Vader	ons	

kent	dan	wij	onszelf	kennen.	
De	eerste	maanden	van	mijn	
zending	was	ik	werkzaam	in	
Frans-Guyana.	Een	mooi	land	
met	veel	verschillende	culturen,	
wat	mij	ook	leerde	om	situaties	
en	problemen	in	een	ander	
perspectief	te	bekijken.	Ik	was	
daar	graag,	al	was	mijn	kennis	
van	de	Franse	taal	gebrekkig.	
Na	acht	maanden	was	ik	blij	
dat	ik	eindelijk	een	beetje	Frans	
kon	praten	en	gesprekken	kon	
voeren	met	plaatselijke	leden	en	
onderzoekers.	Ik	merkte	heel	
duidelijk	dat	ik	pas	toen,	na	die	
acht	maanden,	begon	om	echt	
vooruitgang	te	maken	met	mijn	
Franse	taal;	eindelijk	begon	ik	
mij	nuttig	te	voelen	op	zending	
en	kreeg	ik	het	gevoel	dat	ik	
succes	kon	krijgen	in	het	werk.

Joachim Kempenaers (vooraan) temidden van leden op het eiland 
Martinique, het laatste gebied waar hij tijdens zijn zending is geweest.
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zending	niet	meer	inzien.	Drie	
dagen	later	kwam	ik	aan	in	
Suriname,	met	heel	gemengde	
gevoelens	van	twijfel	en	hoop.

Ik	weet	niet	hoe	ik	die	eerste	
week	in	Suriname	in	woorden	
kan	omschrijven,	maar	ik	heb	
mij	nog	nooit	zo	klein	gevoeld	
als	in	die	week.	Ik	schaamde	
me	omdat	ik	dacht	dat	ik	mezelf	
beter	kende	dan	mijn	hemelse	
Vader,	en	dat	ik	dacht	beter	te	
weten	waar	ik	het	meeste	succes	
kon	hebben.	Maar	dit	heeft	mijn	
relatie	met	mijn	hemelse	Vader	
verbeterd,	en	ik	heb	Hem	beter	
leren	kennen.	Die	overplaatsing	
heeft	heel	mijn	zending	veran-
derd.	Het	heeft	echt	mijn	ogen	
geopend	voor	het	zendingswerk	
en	waar	het	echt	om	draait.

Ik	ben	mijn	hemelse	Vader	
heel	dankbaar	voor	de	tijd	en	
moeite	die	Hij	neemt	om	ieder	
van	ons	kleine	en	soms	grote	
levenslessen	te	geven	die	ons	
hele	leven	kunnen	verande-
ren.	Hij	houdt	echt	van	ons	en	
heeft	altijd	het	beste	met	ons	
voor.	Onze	ogen	zien	maar	een	
heel	klein	deel	van	wat	Hij	kan	
zien.	En	daarom	weet	ik	dat	het	
belangrijk	is	om	Hem	te	vertrou-
wen	in	al	ons	dagelijks	werk.	
Ik	ben	echt	dankbaar	voor	de	
kans	die	ik	had	om	deze	les	te	
leren,	en	de	kans	die	ik	had	om	
zendingswerk	te	doen.	Het	heeft	
mijn	leven	echt	veranderd,	en	
ik	hoop	en	bid	dat	de	onder-
zoekers	en	de	leden	die	ik	heb	
ontmoet	ook	de	kans	zullen	
hebben	om	zulke	ervaringen	te	
krijgen	en	onze	hemelse	Vader	
beter	te	leren	kennen.	◼

UIT DE RINGEN

President en zuster Van 
Ry terug naar Amerika
Jack van Oudheusden (wijk Den Haag)

Toen	president	en	zuster	
Van	Ry	drie	jaar	geleden	
werden	geroepen	als	pre-

sident	en	mater	van	de	tempel	
in	Zoetermeer,	waren	ze	nog	
maar	net	terug	van	een	verblijf	
van	drie	jaar	in	Nederland.

President	Van	Ry	was	direc-
teur		geweest	van	de	Europese	
vestiging	van	een	Amerikaans	
bedrijf	in	medische	hulpmid-
delen	op	het	gebied	van	cardio-
logie	en	radiologie.	Ze	hadden	
daarom	drie	jaar,	van	2005	tot	
2008,	in	Maastricht	gewoond.	
Dus	eind	maart	2008		waren	ze	
reuze	blij	om	weer	thuis	te	zijn,	
na	die	toch	wel	inspannende	
jaren	in	Europa.	Ze	waren	van	
plan	om	het	rustig	aan	te	gaan	
doen	en	extra	te	genieten	van	
hun	kinderen	en	kleinkinderen.

Ze	waren	net	twee	maanden	
thuis	toen	ze,	eind	maart	2008,	
een	telefoontje	van	de	secre-
taresse	van	president	Uchtdorf	
kregen,	met	het	verzoek	of	ze	
beiden	bij	hem	wilden	komen	
voor	een	gesprek.

Ze	wisten	dat	er,	als	je	als	
echtpaar	samen	het	verzoek	
krijgt	om	te	komen	praten	bij	
een	algemeen	autoriteit,	wel	
wat	spannende	en	ingrijpende	
dingen	kunnen	gaan	gebeuren.	
Maar	ze	hadden	geen	flauw	idee	
wat	het	zou	kunnen	zijn.

Tot	hun	stomme	verbazing	
werden	ze	geroepen	als	presi-
dent	en	mater	van	de	tempel	in	
Zoetermeer.	Dat	was	volkomen	
onverwacht.

President	Uchtdorf	zei	aan	het	
einde	van	het	gesprek:	‘De	Heer	
wil	dat	u	dit	doet,	wat	zegt	u	
daarop?’	Hun	reactie	was:	‘Daar	
is	maar	één	antwoord	op:	ja.’	En	
we	hebben	de	afgelopen	drie	
jaar	kunnen	zien	hoezeer	presi-
dent	en	zuster	Van	Ry	zich	aan	
hun	woord	hebben	gehouden.

De	afgelopen	drie	jaar	was	
niet	de	eerste	zending	van	presi-
dent	en	zuster	Van	Ry	in	Neder-
land.	Van	1988	tot	1991	was	
president	Van	Ry,	samen	met	
zijn	vrouw,	zendingspresident	
geweest	in	Nederland.

Op	de	vraag	wat	nu	hoogte-
punten	zijn	geweest	voor	hen	in	
de	afgelopen	drie	jaar		antwoord-
den	ze:	‘Het	was	heel	bijzonder	
om	zoveel	leden	van	de	kerk	in	
Nederland	en	België	te	ontmoe-
ten	en	met	hen	samen	te	werken,	
en	te	genieten	van	hun	toewijding	
en	geloof.	Maar	extra	bijzonder	

President en 
zuster Van Ry 
kort voor hun 
vertrek uit 
Nederland.
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voor	ons	was	toch	wel	om	zoveel	
leden	weer	terug	te	zien,	die	
we	20	jaar	eerder	kenden	van	
onze	tijd	als	zendingspresident	
en	vrouw	van	de	zendingspresi-
dent,	dus	uit	de	tijd	van	1988	tot	
1991.	Leden	die	waren	gedoopt	
in	die	tijd	en	die	we	weer	terug	
zagen	in	de	tempel,	die	zoveel	
vooruitgang	hadden	gemaakt.	
Kinderen	die	we	toen	kenden	
en	die	nu	getrouwd	zijn	in	de	
tempel	en	een	eigen	gezin	heb-
ben.	Jonge	mensen	die	toen	net	
terug	waren	van	zending,	of	op	
zending	gingen,	en	die	nu	leiders	
en	leidsters	zijn	in	de	ringen,	
wijken	en	gemeenten,	en	die	nu	
getrouwe	tempelgangers	zijn.	Het	
is	zo	leuk	en	bijzonder	om	al	die	
mensen	weer	te	zien	en	ook	te	
zien	wat	een	enorme	vooruitgang	
ze	hebben	gemaakt.’

Sommige		mensen	vroegen	
aan	zuster	Van	Ry:	‘Hoe	komt	
het	dat	u	de	namen	van	zoveel	
mensen	zo	snel	kent?’	Zuster	
Van	Ry	antwoordde	dan:	‘Ik	ken	
ze	al,	ik	heb	zoveel	van	deze	
tempelgangers	20	jaar	geleden	
al	leren	kennen’.

Een	ander	hoogtepunt	voor	
hen	waren	de	doopdiensten	
met	de	jongemannen	en	de	
jongevrouwen	in	de	tempel.	Ze	
vonden	het	heel	bijzonder	om	
de	toewijding	en	eerbied	van	al	
die	jongelui	van	nabij	te	mogen	
meemaken.	Zuster	Van	Ry:	‘Het	
is	heel	bijzonder	om	de	Aäro-
nische-priesterschapsdragers	in	
de	tempel	aan	het	werk	te	zien,	
want	alles	begint	met	de	doop,	
en	dat	is	ook	een	taak	van	de	
Aäronische	priesterschap’.

beetje	opknappen	en	aan	hun	
familiegeschiedenis	werken.

Slotopmerkingen	van	pre-
sident	en	zuster	Van	Ry:	‘Als	
we	proberen	de	tempel	tot	het	
centrale	deel	van	ons	leven	
te	maken,	dan	hebben	we	de	
belofte	dat	ons	leven	beter	
zal	gaan.	De	tempel	helpt	
ons	enorm	om	ons	beter	op	
Christus	te	concentreren.	Door	
onze	eigen	begiftiging,	en	door	
daarna	het	plaatsvervangend	
werk	voor	anderen	te	doen,	
weten	we	beter	waarom	we	hier	
op	aarde	zijn	en	wordt	het	heils-
plan	veel	duidelijker.	Het	zal	ons	
heel	veel	vreugde	en	voldoe-
ning	geven	om	op	deze	wijze	
de	Heer	te	dienen.	De	invloed	
van	de	tempel	gaat	heel	ver.	We	
willen	daarvan	graag	een	voor-
beeld	aanhalen.	De	leden	van	
een	gemeente	in	het	tempeldis-
trict	kwamen	de	afgelopen	drie	
jaar	elke	maand	op	een	vaste	
dag	gezamenlijk	een	avond	naar	
de	tempel.	De	gemeentepresi-
dent	en	andere	priesterschaps-
leiders	kwamen	dan	altijd	mee	
en	liepen	voorop.	Die	gemeente	
is	intussen	een	wijk	geworden.	
We	zijn	ervan	overtuigd	dat	dit	
mede	door	dit	trouwe	tempelbe-
zoek	is	gekomen.’

Tot	slot	willen	we	president	
en	zuster	Van	Ry	hartelijk	dan-
ken	voor	hun	harde	werk	en	
volkomen	toewijding.	Daarin	zijn	
ze	een	voorbeeld	voor	ons	alle-
maal.	Dat	is	zeker	bijzonder	als	je	
je	realiseert	dat	ze	niet	meer	de	
allerjongsten	zijn.	Ze	zijn	allebei	
in	de	buurt	van	de	tachtig.	Dank	
u,	en	hopelijk:	tot	ziens!	◼

President	Van	Ry:	‘Voor	mij	
was	het	ook	elke	keer	weer	iets	
heel	bijzonders	om	de	verze-
gelmacht	te	mogen	gebruiken	
en	echtparen	en	gezinnen	aan	
elkaar	te	mogen	verzegelen.’

Voor	president	Van	Ry	was	
het	zijn	derde	zending	naar	
Nederland.	Als	jongeman	was	
hij	van	1951	tot	1953	voltijd-
zendeling	in	Nederland,	die	
zending	duurde	bijna	3	jaar.	Bij	
elkaar	dus	drie	keer	3	jaar:	hij	is	
een	tiende	deel	van	zijn	leven	
op	zending	geweest	in	Neder-
land.	Hij	is	weliswaar	een	Ame-
rikaans	staatsburger,	maar	ook	
een	halve	Nederlander.

De	banden	met	Nederland	
zijn	sterk,	zijn	ouders	zijn	bei-
den	in	Nederland	geboren	en	
zijn	als	tieners	naar	Amerika	
verhuisd.	Ze	hebben	elkaar	in	
Salt	Lake	City	ontmoet.

Zijn	vader	is	van	1948	tot	
1950,	toen	hij	al	getrouwd	was	
en	een	gezin	had,	op	zending	
geweest	in	Nederland.		Daarna	
zijn	beide	ouders	nog	twee	keer	
als	zendingsechtpaar	op	zending	
geweest	in	Nederland,	van	1964	
tot	1966	en	van	1974	tot	1976.

Een	kleinzoon	van	president	
en	zuster	Van	Ry	was	in	de	afge-
lopen	drie	jaar	op	zending	in	het	
Franstalige	deel	van	de	zending.	
Nog	meer	kleinkinderen	zijn	nu	
op	zending	of	gaan	op	zending.	
Het	zendingswerk	is	dus	diep	
geworteld	in	deze	familie.

Als	ze	thuis	zijn	en	er	komen	
geen	telefoontjes	meer	van	een	
algemeen	autoriteit,	gaan	ze	van	
hun	5	kinderen	en	11	kleinkin-
deren	genieten,	het	huis	een	
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Zesde editie workshopdag Huwelijk en Gezin
Lisette Dallinga-Hoole (gemeente Zwolle)

de	deelnemers	waardevolle	tips	voor	gezonde	
voeding,	waarbij	bleek	dat	wetenschappelijke	
kennis	op	dit	gebied	goed	past	bij	wat	erover	
in	de	Schriften	staat.	Het	onderwerp	‘Seksu-
ele	opvoeding	…	hoe	doe	je	dat?’	werd	door	
Christopher	Weening	besproken	vanuit	zijn	
werkervaring	bij	de	Kindertelefoon.	Ruben	Jon-
gejan	gaf,	o.a.	vanuit	zijn	ervaring	in	de	geeste-
lijke	gezondheidszorg,	de	workshop	‘Verslaving	
weerstaan’.	En	een	thema	waar	we	als	ouders	
tegenwoordig	niet	om	heen	kunnen,	is	‘Kinde-
ren	veilig	laten	internetten’.	Daniëlle	van	Damme	
presenteerde	feiten	en	cijfers	uit	verschillende	
onderzoeken,	en	die	waren	niet	mis.	Gelukkig	
gaf	ze	ook	tips	hoe	we	hier	het	beste	mee	om	
kunnen	gaan.	Verder	konden	de	aanwezigen	
kiezen	voor	de	thema’s	‘Risicorelaties’,	‘Eeuwig	
huwelijk’,	‘Ouders,	word	wakker!’	en	‘Gelukkig	
zijn,	een	keuze’.

Tussendoor	was	er	een	heerlijke	lunch	gere-
geld.	De	jongste	bezoekers	genoten	van	een	
geheel	eigen	programma,	dat	op	professionele	
wijze	was	georganiseerd	door	de	zusters	van	de	
gemeente	Zwolle.	Intussen	kijken	we	al	uit	naar	
de	volgende	workshopdag	Huwelijk	en	Gezin	in	
Apeldoorn,	op	zaterdag	10	maart.	◼

 Het	is	al	een	traditie	geworden,	de	halfjaar-
lijkse	workshopdag	Huwelijk	en	Gezin	in	de	
ring	Apeldoorn.	Twee	keer	per	jaar	wordt	

deze	dag	georganiseerd	met	workshops	die	gere-
lateerd	zijn	aan	het	gezinsleven.	Het	doel	is	simpel,	
bouwen	aan	een	beter	thuis!	En	wie	willen	nu	niet	
hun	huwelijk	en	gezin	in	‘topconditie’	houden?

Zaterdag	5	november	vond	alweer	de	zesde	
editie	in	het	kerkgebouw	van	Apeldoorn	plaats.	
De	organisatie	stond	onder	leiding	van	Rianne	
van	Damme,	en	Buddy	en	Beryl	Gout	uit	de	ring	
Apeldoorn.	Het	programma	is	bedoeld	voor	een	
brede	doelgroep,	en	dat	was	zeker	merkbaar.	
Ruim	95	belangstellenden	uit	alle	windstreken	
waren	aanwezig,	van	peuters	tot	jongvolwasse-
nen,	en	van	jonggehuwden	tot	opa’s	en	oma’s.

Met	het	thema	‘Samen	op	het	goede	spoor’	
konden	belangstellenden	kiezen	uit	een	acht-
tal	workshops	met	sprekers	van	verschillende	
disciplines.	De	thema’s	worden	samengesteld	uit	
actuele	onderwerpen	die	leden	zelf	aan	kunnen	
geven.	De	workshops	waren	interactief	en	boden	
de	aanwezigen	de	mogelijkheid	om	tips	en	inspi-
ratie	op	te	doen.

Onder	het	motto	‘Verdwaald	in	de	voedings-
jungle’	gaf	Irene	Buvelot	als	voedingsdeskundige	

Irene Buvelot 
bespreekt goede 
en slechte  
voedingsge
woonten.
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Grote belangstelling voor open 
dag over familiegeschiedenis
Jürgen Reimer (gemeente Nijmegen)

tijd	in	ons	kerkgebouw	hadden	
doorgebracht.

Het	klapstuk	van	de	dag	was	
een	lezing	door	broeder	Wim	
Vernes	en	broeder	Jan	Slier	
over	het	familiegeschiedenis-
programma	van	de	kerk	en	de	
mogelijkheden	die	FamilySearch	
ons	biedt.	Ook	bij	deze	lezing	
bevond	zich	een	groot	aantal	
niet-leden	onder	de	toehoor-
ders.	Een	dag	als	deze	is	zeker	
voor	herhaling	vatbaar.	◼

 Op	zaterdag	29	oktober	
werd	door	de	gemeente	
Nijmegen	een	open	huis	

georganiseerd	voor	niet-leden	
van	onze	kerk,	rondom	het	
thema	genealogie.	Voor	deze	
dag	is	de	gehele	gemeente	in	
actie	gekomen:	ieder	droeg	
op	zijn	eigen	wijze	bij	aan	het	
slagen	van	deze	dag.	Lokale	
kranten	hadden	de	bekendma-
king	in	hun	agenda	opgenomen	
en	dagblad	De	Gelderlander	
schreef	zelfs	een	kort	artikel	
over	ons	aanstaande	open	
huis.	Zuster	Hendriks,	die	een	
radioprogramma	presenteert	op	
Radio	Arnhem,	heeft	een	inter-
view	verzorgd	met	broeder	Fred	
Reimer	en	broeder	Paul	van	’t	
Schip,	waarin	informatie	werd	
geboden	over	ons	programma	
voor	familiegeschiedenis.	Ten	
slotte	zijn	alle	genealogische	
verenigingen	in	de	wijde		
omtrek	aangeschreven	en	zijn		
er	bekendmakingen	opgehan-
gen	in	alle	supermarkten,	biblio-
theken	en	openbare	gebouwen	
in	de	regio	Nijmegen.	Op	de	
grote	dag	zelf	was	het	dan	ook	
al	vroeg	druk.	Vanaf	10	uur	
werden	de	deuren	opengezet	
om	onze	geïnteresseerde	gasten	
te	ontvangen.	Na	het	genot	van	
een	heerlijke	pannenkoek,	in	
de	voortuin	verzorgd	door	de	
zustershulpvereniging,	werden	
de	gasten	rondgeleid	op	de	

benedenverdieping.	In	de	kapel	
draaiden	continu	videopresen-
taties,	verzorgd	door	de	zende-
lingen	uit	Arnhem,	en	waren	
er	foto’s	opgehangen	die	het	
belang	van	voorouders	en	fami-
liegeschiedenis	in	ons	geloof	
onderstrepen.

In	de	gang	werd	een	korte	
demonstratie	geboden	over	de	
mogelijkheden	van	de	centra	
voor	familiegeschiedenis	van	
de	kerk,	geïllustreerd	met	een	
microfichelezer.	Met	gefilmde	
oude	geboorte-	en	trouwregis-
ters	werd	een	indruk	gegeven	
van	onze	historie	en	de	moge-
lijkheden	die	ook	hier	nog	
steeds	voorhanden	zijn.

De	rondleiding	ging	ver-
der	op	de	eerste	etage,	waar	
een	uitgebreide	demonstra-
tieruimte	was	ingericht	met	
originele	familieregisters,	kost-
bare	familie-erfstukken	van	de	
gemeenteleden	en	oude	foto’s.	
Tot	slot	kregen	de	bezoekers	
de	mogelijkheid	om	uitleg	te	
krijgen	over	het	computerpro-
gramma	PAF	en	hoe	dit	hun	
zou	kunnen	helpen	om	gevon-
den	gegevens	te	ordenen.	Drie	
werkstations	waren	ingericht	
met	leden	die	bedreven	waren	
in	dit	programma.	Het	aanbod	
werd	maar	wat	graag	aangeno-
men	door	bezoekers.	Om	12	
uur	waren	er	al	meer	dan	twin-
tig	bezoekers	geweest	die	lange	

De gevel van de 
kerk nodigt uit 
om binnen te 
komen.
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Tempeldag: een goede 
geestelijke ervaring voor  
de leden van de wijk
Anne Hulleman (wijk Apeldoorn)

Leringen van president 
George Albert Smith

 Op	dinsdag	9	november	was	er	een	speciale	tempel-
dag	voor	de	wijk	Apeldoorn.	Er	werd	aan	deelge-
nomen	door	37	leden	uit	Apeldoorn,	plus	zes	leden	

van	de	wijk	Arnhem	en	één	van	de	gemeente	Nijmegen.	
Allen	die	aan	die	dag	hebben	deelgenomen	zien	terug	op	
een	zeer	geslaagde	dag	en	hebben	een	goede	geestelijke	
ervaring	opgedaan.	We	hebben	in	de	tempel	werkelijk	de	
Geest	gevoeld.	We	waren	ook	bijzonder	verheugd	over	de	
aandacht	van	het	tempelpresidium,	de	mater	en	haar	assis-
tentes,	die	de	gehele	dag	aanwezig	waren	en	overal	waar	
nodig	hun	ondersteuning	gaven.

Eerst	nam	ieder	deel	aan	een	begiftigingsdienst,	die	
rond	13.00	uur	begon.	Daarna	vonden	verschillende	dien-
sten	tegelijkertijd	plaats.	Na	de	tweede	dienst	was	er	een	
wat	langere	pauze,	waarbij	iedere	aanwezige	genoot	van	
een	heerlijke	traktatie	die	werd	aangeboden	door	de	hoge-
priestersgroep	van	de	wijk	Apeldoorn.

Ten	slotte	waren	er	verzegeldiensten	in	beide	verzegel-
kamers	van	de	tempel	tegelijk.	In	totaal	werden	er	die	dag	
312	verordeningen	voor	overledenen	verricht.	Voordat	we	
vertrokken,	deden	diverse	leden	nog	wat	schoonmaak-
werkzaamheden,	hetgeen	bijzonder	werd	gewaardeerd.	
Kortom,	een	zeer	geslaagde	tempeldag.	We	hopen	voor		
de	volgende,	die	in	het	voorjaar	van	2012	zal	worden	
gehouden,	op	een	nog	grotere	deelname.	◼

De kleinere 
van de beide 
verzegel
kamers 
in de Den 
Haagtempel.
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 De	lessen	voor	de	Melchizedekse	priester-
schap	en	de	zustershulpvereniging	op	de	
tweede	en	derde	zondag	van	de	maand	

komen	dit	jaar	uit	het	nieuwe	boek	Leringen van 
kerkpresidenten: George Albert Smith.	De	plan-
ning	van	deze	lessen	is	als	volgt:

	 1.	Naleven	wat	wij	geloven:	8	januari
	 2.	‘Gij	zult	uw	naaste	liefhebben	als	uzelf’:		

15	januari
	 3.	Ons	getuigenis	van	Jezus	Christus:	12	februari
	 4.	God	heeft	de	waarheid	hersteld	door	middel	

van	de	profeet	Joseph	Smith:	19	februari
	 5.	Het	heilige	priesterschap	—	tot	zegen	van	

Gods	kinderen:	11	maart
	 6.	De	leiders	van	God	steunen:	18	maart
	 7.	De	onsterfelijkheid	van	de	ziel:	8	april
	 8.	Tempelzegeningen	voor	onszelf	en	onze	

voorouders:	15	april
	 9.	Uw	ziel	in	gebed	voor	God	uitstorten:	13	mei
	10.	De	Schriften	zijn	de	waardevolste	bibliotheek	

ter	wereld:	20	mei
	11.	Openbaring	van	God	aan	zijn	kinderen:		

10	juni
	12.	Een	enthousiast	verlangen	om	het	evangelie	

te	verbreiden:	17	juni
	13.	Ons	deel	doen	in	het	evangelie	verbreiden:		

8	juli
	14.	Hoe	we	het	evangelie	doeltreffend	uitdragen:	

15	juli
	15.	Het	werk	van	de	Heer	vooruitbrengen:		

12	augustus
	16.	‘Uw	offeranden	offeren	op	mijn	heilige	dag’:	

19	augustus
	17.	De	versterkende	kracht	van	geloof:		

9	september
	18.	Blijf	aan	Gods	kant	van	de	lijn:	16	september
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	19.	Stoffelijke	en	geestelijke	zegeningen	van	het	
woord	van	wijsheid:	14	oktober

	20.	Stoffelijk	welzijn	voor	onszelf	en	anderen:		
21	oktober

	21.	De	kracht	van	vriendelijkheid:	11	november
	22.	Uw	kinderen	in	licht	en	waarheid	grootbren-

gen:	18	november
	23.	‘Het	is	van	u	vereist	alle	mensen	te	vergeven’:	

9	december
	24.	Rechtschapen	leven	in	gevaarlijke	tijden:		

16	december

We	herinneren	u	eraan	dat	afwijken	van	boven-
vermelde	datums	niet	wenselijk	is.	Als	een	les	niet	
kan	worden	gegeven	doordat	er	een	conferentie	
op	een	van	deze	zondagen	valt,	kunnen	de	ZHV-
leidsters	of	priesterschapsleiders	besluiten	om	die	
les	te	geven	op	een	van	de	zondagen	waarvoor	
geen	specifieke	les	is	voorgeschreven,	bijvoor-
beeld	de	vijfde	zondag	van	een	maand.	Dit	jaar	
zijn	er	vijf	zondagen	in	januari,	april,	juli,	septem-
ber	en	december.	◼

Nederland
En	op	het	onderstaande	e-mailadres:
nieuws@liahona.nl

Als	u	een	artikel	of	foto’s	instuurt,	vermeld	daar	dan	
a.u.b.	bij	dat	deze	in	de	Liahona	mogen	worden	geplaatst.	
We	ontvangen	graag	ervaringen	van	uzelf,	maar	u	kunt	
ook	een	lid	in	uw	wijk	of	gemeente	interviewen.	Als	u	
foto’s	inzendt	die	door	iemand	anders	zijn	gemaakt,	ver-
meld	er	dan	bij	van	wie	de	foto’s	komen;	de	fotograaf	
dient	ook	toestemming	voor	het	gebruik	van	zijn/haar	
foto’s	te	geven.	Een	paar	praktische	punten	voor	wie	foto’s	
per	e-mail	inzendt:	stuur	de	foto’s	als	aparte	bestanden	
(niet	tussen	een	tekst	‘geplakt’),	verklein	ze	niet	(tenzij	het	
miljoenen	pixels	zijn)	en	stuur	geen	groot	aantal	foto’s	in	
één	e-mail.	Uw	foto’s	zijn	welkom!	◼

De	acht	pagina’s	midden	in	de	Liahona	zijn	hoofdza-
kelijk	bestemd	voor	eigen	ervaringen	van	de	leden	in	

het	Nederlandse	taalgebied.	Zonder	medewerking	van	de	
lezers	zouden	we	deze	pagina’s	niet	op	de	gewenste	wijze	
kunnen	vullen.	Daarom	nodigen	we	alle	lezers	uit	om	
eigen	ervaringen	in	te	sturen.	Dat	kunnen	verslagen	zijn	
van	activiteiten	in	uw	ring,	district,	wijk	of	gemeente,	maar	
we	zouden	vooral	graag	meer	persoonlijke	ervaringen	
ontvangen,	bijvoorbeeld	bekeringsverhalen,	getuigenis-
sen,	zendingservaringen	en	ervaringen	met	tempelwerk	
en	familiegeschiedenis.	Uw	bijdragen	zijn	welkom	op	het	
volgende	adres:

Redactie	Regionaal	nieuws	Liahona
Grovestins	64
7608	HN	Almelo

Stuur uw ervaringen in voor de Liahona

President George Albert Smith.
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