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BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING

dat al deze dingen in wijsheid en orde geschie-
den; want het is niet nodig, dat een mens harder 
loopt dan zijn kracht hem toelaat.’ 1

Hij spoorde ons ook aan ijverig te zijn.
De roepingen die wij ontvangen in de kerk 

geven ons de gelegenheid om dienstbaar te zijn 
en vooruitgang te maken. Roepingen vormen  
een bescherming, daar wij bij onze aanstelling  
de volgende zegen ontvangen:

‘U wordt letterlijk afgezonderd — afgezon-
derd van zonde, van wereldse zaken, van alles 
wat grof, slecht, wreed, onoprecht of vulgair is; 
afgezonderd van de wereld, en op een hoger 
niveau van gedachten en gedrag gebracht.  

Regionaal nieuws

‘Ons leven in evenwicht’
Ouderling Hans T. Boom (Nederland)
Gebiedszeventiger

 In de drukte van het leven vergeten we soms 
even stil te staan en na te denken over waar we 
staan en waar we naartoe willen. Voor sommi-

gen wordt het steeds moeilijker om hun leven in 
balans te houden.

We leven in een wereld waarin veel mensen 
gebukt gaan onder grote druk en spanningen en 
het leven niet meer zien zitten. Tegelijkertijd leven 
we in een glorieuze tijd, een tijd waarover veel is 
geprofeteerd.

De Heer heeft de leden van zijn kerk altijd de 
nodige raad gegeven om hun aardse zending te 
kunnen volbrengen. Er schuilt bescherming in de 
verbonden die wij gesloten hebben met hemelse 
Vader. Het naleven van onze doop-, priester-
schaps- en tempelverbonden zal ons de nodige 
kracht en veiligheid bieden.

We voelen ons allemaal wel eens overweldigd 
door verschillende gebeurtenissen in ons leven 
zoals ziekte of het overlijden van een geliefde. 
Het opvoeden van kinderen kan veel stress 
veroorzaken. Ook het niet kunnen krijgen van 
kinderen kan aanleiding zijn tot gevoelens van 
depressiviteit, net zoals het niet hebben van een 
baan of van een passende baan, of het combi-
neren van ons gezins- of persoonlijk leven met 
een roeping of taak in de kerk. Onze uitdagin-
gen brengen ons soms in situaties waarbij wij 
vergeten wie wij zijn en waarvoor wij naar deze 
aarde zijn gekomen. Wij zijn namelijk de zonen 
en dochters van God en zijn niet naar deze aarde 
gekomen om te falen.

We moeten de raad die koning Benjamin gaf 
niet vergeten. Hij adviseerde zijn volk niet in uiter-
sten te vervallen, zelfs niet in goeddoen: ‘Ziet toe, 

Ouderling 
Hans T. Boom
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Die zegen is afhankelijk van de trouwe uitoefe-
ning van uw taak.’ 2

Op momenten waarop ik het gevoel kreeg 
dat het me allemaal wat te veel werd, heb ik 
getracht de volgende raad van ouderling Neal 
A. Maxwell op te volgen: ‘Bent u uitgeput, dan 
is er het onuitputtelijke evangelie. U zult het 
nooit helemaal peilen, noch zult u haar gren-
zen en maten vinden. Dus als u zich verheugt 
in de Schriften, leeft u weer op, zelfs als u 
uitgeput bent.’ 3

De Schriften geven ons kracht en verlenen 
ons de inzichten nodig voor ons leven. We vin-
den er geweldige beloftes voor hen die hun roe-
ping grootmaken, dat zij door de Geest geheiligd 
worden ter vernieuwing van hun lichaam.4

In Alma 37 leren wij God aan te roepen bij 
al onze handelingen, om al onze gedachten en 
onze gevoelens op Hem te richten, en Hem zo 
deel te laten uitmaken van ons leven.5 Dan volgt 
de geweldige belofte in vers 37 dat wanneer  
wij de Heer in al onze handelingen raadplegen, 
wij ten laatste dage verhoogd zullen worden.

Ik heb daar een groot getuigenis van. 
Wanneer wij de Heer dagelijks aanroepen, de 
Schriften bestuderen, onze roeping grootmaken 
en onze verbonden naleven, zullen we keer op 
keer de kracht ontvangen om door te gaan en 
het evenwicht in ons leven te bewaren.

We zullen de blijdschap en vreugde voe-
len dat God werkelijk leeft en van ons houdt 
en dat Christus onze persoonlijke Heiland en 
Verlosser is.

Laten we samen de handen ineenslaan en 
ons leven zo leven dat wij aanspraak mogen 
maken op deze geweldige zegeningen. ◼

NOTEN
 1. Mosiah 4:27
 2. Predik mijn evangelie, p. 4
 3. Wereldwijde instructievergadering voor leiders, 21 juni 

2003, p. 16
 4. Zie LV 84:33
 5. Zie Alma 37:36–37

Na 65 jaar huwelijk nog steeds 
met de familie bezig
Armanda Bos (wijk Arnhem)

HEILIGEN DER LAATSTE 
DAGEN AAN HET WOORD

 Het zijn 65 vruchtbare en 
volle jaren geweest voor 
het paar Arie en Antje 

Noot. Ze hebben de wereld 
afgereisd. Ze hebben negen 
kinderen, 35 kleinkinderen en 
groot aantal achterkleinkinde-
ren. Maar intussen zijn ze nog 
even vrolijk en fit. Nou ja, ze 
worden al wel een dagje ouder. 
Wie had dat gedacht toen ze, 
kort na de oorlog, in Amsterdam 
met elkaar trouwden? Antje was 
al lid van de kerk, Arie werd 
enkele jaren later gedoopt. 

De meeste kinderen wonen in 
de Verenigde Staten, in Utah. 
Alleen Armanda en Hans zijn 
in Nederland gebleven. Maar 
voor het jubileum was de hele 
familie bij elkaar. Eerst hebben 
we gezamenlijk naar de alge-
mene conferentie geluisterd. De 
volgende dag was er een gezel-
lige reünie thuis bij de jongste 
telg, David. En de dag daarop 
met z’n allen een verzegeldienst 
in de tempel in Provo. ‘Dat was 
wel het hoogtepunt’, verhaalt 
Maartje, met een traan in haar 

Het 65-jarige bruidspaar te midden van hun kinderen en schoonkinderen.
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Vroeger gingen we, zoals onze ouders 
in die tijd, naar een andere kerk. 
Totdat er zendelingen bij ons aan de 

deur kwamen en ons over de herstelde kerk 
vertelden. We voelden wel dat dit iets bijzon-
ders was; maar we begonnen het evangelie 
pas goed te begrijpen toen de ouderlingen 
Copinga en Ellison ons onderwezen.

Na de lagere school gingen we naar de 
LTS voor een vakopleiding. We wilden bei-
den graag bakker worden. Het ging allemaal 
prima, maar na een jaar belandde er een 
brief bij ons in de brievenbus waarin stond 
dat we niet meer op de LTS mochten komen. 
Wij waren, net als onze ouders, erg verdrietig. 
Na enkele dagen kwamen er twee mensen bij 
ons aan de deur die ons vroegen of wij die brief 
hadden ontvangen. Ze kwamen van de sociale 
dienst en van onze vroegere kerk en zeiden dat 
we maar eens een kijkje moes-
ten nemen in Papenvoort (bij 
Rolde), want daar hadden ze 
nog net plaats voor twee jon-
gens. Pas later bleek het een 
school te zijn voor moeilijk 
opvoedbare kinderen, maar 
onze ouders kregen al meteen 
het gevoel dat er iets niet in de 
haak was. Ze zeiden: ‘Onze jon-
gens gaan niet het huis uit, wij 
hebben ze netjes opgevoed’.

Die twee mensen kwamen 
nog een paar keer terug. Bij hun 
derde bezoek vertelden ze aan 
ons dat we geen inkomen meer 
zouden ontvangen. Toen ze 
waren vertrokken, gingen we in 
onze slaapkamer op onze knieën 

oog, ’bij elkaar te zijn in de 
tempel van de Heer, allemaal 
met onze partners’. Alleen de 
vrouw van Arie junior kon er 
vanwege een ernstige ziekte niet 
bij zijn, en Arie senior had twee 
weken eerder een pacemaker 
ingebracht gekregen en was 
nog herstellende. Maar hij zit nu 
weer op zijn ‘genealogiestoel’ 
om zijn record van meer dan 
60.000 familienamen die hij voor 
tempelwerk heeft ingestuurd, te 
verbeteren. ‘Hoe hebben jullie 
het voor elkaar gekregen om 
je hele nageslacht in de kerk te 
houden?’, vroegen we hun. ‘Nou, 
gewoon’, verhaalt Antje Noot, 
‘we hebben van onze hemelse 
Vader heel bijzondere kinderen 
gekregen, en die verantwoorde-
lijkheid om ze in de Heer op te 
voeden hebben we altijd heel 
serieus genomen. We hebben 
geprobeerd zelf het goede voor-
beeld te geven.’ En dat klopt. 
Talloze roepingen hebben zij 
vervuld, inclusief drie voltijd-
zendingen als echtpaar: twee in 
Nederland en één in de Kongo. 
‘Ze zijn een voorbeeld voor 
ons allemaal’, vertelt Maurits. 
‘Het is altijd gezellig bij opa en 
oma.’ Met al hun opvoeding en 
genealogisch onderzoek staan 
ze in het midden van vele gene-
raties. En dat allemaal om voor-
ouders en kinderen de kans te 
geven om Christus’ verzoening 
te aanvaarden en er gebruik van 
te maken. Want dat is altijd hun 
motto geweest. ◼

Hoe ons gebed werd verhoord
Harrie en Mattie Dohle (gemeente Assen)

Ouderling Copinga (rechts) met 
een zelfgemaakt bootje en een 
zendingscollega.
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Mattie en 
Harrie Dohle.
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om te bidden voor kracht en leiding van de 
Heilige Geest. Wij vroegen: ‘Als dit de ware kerk 
is, wilt u ons dan helpen om een oplossing te 
vinden voor deze nare situatie?’

De zendelingen gingen juist ergens langs de 
deuren toen ze sterk het gevoel kregen dat ze 
naar ons huis moesten gaan. Toen ze bij ons 
waren, kwamen ook die man en die vrouw bij 
ons aan de deur. Opnieuw moesten we hun 
negatieve beoordeling aanhoren, totdat ouderling 
Copinga ingreep en zei: ‘Nu weten wij waarom 
we naar dit adres moesten komen’. Uiteindelijk 
verliet het nare tweetal ons beschaamd.

Later die week vroeg ouderling Copinga: 
‘Hoe zou het kunnen dat we het gevoel kregen 
dat we bij jullie moesten komen?’ Ons antwoord 
was: ‘Wij hebben daarvoor gebeden’. Zo begre-
pen we allemaal dat de komst van de zendelin-
gen het antwoord op ons gebed was geweest. 
Onze lieve moeder zei tegen de zendelingen: 
‘Jullie zijn engelen voor ons geweest’. Hierna 
besloten we allemaal om ons te laten dopen.  
Op zaterdagavond 24 maart 1967 zijn we gedoopt 
in de kerk in Groningen. Onze angsten en ver-
driet waren na onze doop totaal verdwenen.

Wij kregen werk bij een boer en konden 
zo laten zien dat we wel goed konden wer-
ken. Hij gaf ons voor de gemeente Assen een 
goede beoordeling en zei: ‘Als dit mijn knechten 
waren, zou ik ze niet willen missen’. We hebben 
altijd samen gewerkt en werken nu met  
z’n tweeën bij een groenvoorzieningsbedrijf.

Vorig jaar werden we als tweeling voor 
de krant geïnterviewd. Toen hebben ze veel 
gevraagd over hoe het is om zo op elkaar te  
lijken. Boven het artikel stond: ‘Nooit ruzie, 
wonder boven wonder’, en dat is waar. Er 
stond ook in dat we lid zijn van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. We hebben beiden een getuigenis dat 
deze kerk waar is en we zijn onze hemelse 
Vader dankbaar voor zijn steun en leiding. ◼

Een wonderlijke avond
Mitchell Swart (wijk Utrecht)

ZENDINGSERVARINGEN

T ijdens mijn zending in  
het zendingsgebied West-
Indië heb ik enige tijd in 

het stadje Rose Hall gewerkt, 
in Engelstalig Guyana. Op de 
avond van een doodnormale dag 
waren mijn collega en ik in Rose 
Hall onderweg naar een afspraak 
met een gezin van de kerk. In 
Guyana is er geen straatverlich-
ting en heb je alleen licht van de 
huizen langs de weg — de enige 
weg van het hele land. Gelukkig 
hadden we een mobiele telefoon 
met een klein zaklampje er in. 
Op het moment dat je van de 
hoofdweg afgaat, heb je echt  
een zaklamp nodig, anders zie  
je geen hand meer voor ogen.

Het gezin waar we naartoe 
gingen woonde ongeveer een 
kilometer van de hoofdweg af. 
Mijn collega en ik liepen van 
de hoofdweg het donker in 
met ons kleine zaklampje. We 
namen een bocht in deze zijweg 
en zagen dat er verderop in de 
straat een groot feest gaande 
was. We naderden alweer het 
einde van de dag, waardoor 
mijn energie begon op te raken 
en mijn collega een kleine 
voorsprong had gekregen. Hij 
liep ongeveer 10 meter voor mij 
uit. Ik dacht bij mijzelf: ik moet 
weer snel naar mijn collega toe, 
want de afstand wordt te groot. 
Opeens hoorde ik een kleine 

maar doordringende stem, die 
zei: ‘Ouderling Swart, keer om!’ 
Ik wist even niet waar het van-
daan kwam en negeerde de 
stem — ik dacht dat het mijn 
eigen gedachten waren, omdat 
ik een onrustig gevoel had door 
het feest aan het einde van de 
straat. We liepen verder. Nog 
geen tien seconden later hoorde 
ik dezelfde stem nogmaals, met 
precies dezelfde boodschap. Ik 
keek omhoog en zei: Heer, bent 
U dit? Waarna ik weer kreeg te 
horen: ‘Ouderling Swart, keer 
om!’ Waarna ik reageerde met: 
‘Oké, oké, ik keer om!’

Ik riep tegen mijn collega: 
‘We moeten omkeren!’ Hij zei: 
‘Ouderling Swart, het is alleen 
maar een luidruchtig feest, niets 
aan de hand!’ Ik zei terug: ‘Ver-
trouw je me?’ Mijn collega: ‘Ja.’ 
En ik weer: ‘Dan keren we nu 
om!’ Mijn collega: ‘Oké…’

Mijn collega liep naar me toe 
en we keerden om. We hadden 
nog geen drie stappen gezet, of 
de stroom viel uit. We konden 
letterlijk geen hand voor ogen 
meer zien. Met knikkende knieën 
liepen we snel terug naar de 
hoofdweg. Ik legde mijn collega 
uit wat er was gebeurd. Hij vond 
het maar raar.

Intussen wist ik dat we zo snel 
mogelijk naar de kerk moesten 
gaan. Die lag zo’n 4 á 5 kilometer 
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ten westen van ons. Ik zei tegen 
mijn collega: ‘We moeten naar  
de kerk, en we moeten rechtsaf!’  
Hij reageerde: ‘Maar linksaf is 
sneller!’ Mijn collega had gelijk, 
dus liepen we linksaf, niet luis-
terend naar de boodschap van 
de Geest. Toen begon het heel 
hard te regenen, alleen op de 
paar vierkante meter waar wij 
stonden. Ik schreeuwde in deze 
ministorm naar mijn collega:  
‘We moeten omkeren!’ Dat 
deden we, en de storm stopte 
direct. We werden nog banger, 
omdat we wisten dat de Heer 
iets wilde, maar wij wisten niet 
wat. Vanaf dat moment, spraken 
we af, zouden we alles doen wat 
de Heer ons zou vertellen.

Op datzelfde moment stopte 
er een taxi naast ons en bood 
de chauffeur ons een gratis rit 
aan. Het feit dat er zo laat nog 
een taxi reed, en nog gratis ook, 
is zeer zeldzaam. Terwijl we in 
de taxi zaten, liet de Heer ons 
nogmaals zien dat we naar de 
kerk moesten gaan. We waren 
bijna bij de kerk, en ik verzocht 
de taxichauffeur om te stoppen. 

‘Ouderling Swart, is alles goed 
met jullie?’ Deze laatste gebeur-
tenissen had ik de nacht tevoren 
in een droom gezien — ik kon 
het zelf bijna niet geloven.

Toen hoorde ik die stem 
weer, deze keer zeggend: 
‘Ouderling Swart, ga nu naar 
huis!’ Binnen tien minuten 
waren we thuis, dankzij een 
tweede gratis taxi die als uit het 
niets kwam aanrijden. Toen we 
thuis kwamen ging de stroom 
weer aan.

Natuurlijk vroegen we ons af 
waarom dit allemaal gebeurde. 

De hoofdweg 
in Rose Hall 
(Guyana).
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Zendelingen 
in Guyana.
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Dat deed hij niet. Ik vroeg het 
nogmaals, maar hij stopte niet. 
Toen vroeg ik het voor de derde 
keer, nog dringender, waarna 
de chauffeur gelijk op de rem 
trapte. Mijn collega stapte als 
eerst uit, want ik wou zeker 
weten dat hij veilig de taxi zou 
verlaten. Ik stapte uit, en op 
hetzelfde moment ging mijn 
telefoon over. Het was het gezin 
waar we naartoe zouden gaan. 
Terwijl ik belde zag ik mijn col-
lega heel bang kijken. Ik zag de 
kerk in de verte, en de broeder 
aan de telefoon zei tegen me: 
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De dag erna gingen we naar 
het gezin dat we hadden willen 
bezoeken. We vroegen hun of er 
nog wat was gebeurd de vorige 
avond, omdat deze broeder 
familie had bij de lokale politie. 
Deze broeder vertelde ons dat 
er naast het huis waar dat feest 
gaande was, een houtzagerij 
staat. Daar was die avond een 
bende van zo’n dertig rovers 
geweest om hout te stelen. Toen 
de stroom uitviel, sloegen ze op 
de vlucht, omdat ze dachten dat 
de politie er achter zat. Toen dat 
gebeurde liepen wij dus weg 
daarvandaan. Toen wij besloten 
om linksaf te gaan waar de Heer 
wilde dat we naar rechts gingen, 
kwamen de rovers diezelfde 
kant op. Als de Heer ons niet 
had tegengehouden, waren we 
op ze af gelopen. En als twee 
blanke mannen in Guyana in 
het donker een groep van dertig 
rovers tegenkomen, betekent dat 
het einde van hun leven. Toen 
we vlakbij de kerk waren en 
de Geest ons zei dat we direct 
naar huis moesten gaan, en ik 
mijn droom in werkelijkheid zag 
gebeuren, hadden de rovers zich 
achter de kerk verscholen.

Ik ben de Heer dankbaar 
voor openbaring! Het heeft ons 
leven gered. Het is goed als wij 
naar elke waardige gedachte 
handelen en vertrouwen heb-
ben in de wijsheid van de Heer. 
Ik weet zeker dat de Heer 
leeft en dat Hij zijn discipelen 
beschermt. ◼

Profiel van een kunstenares, 
Agnes Ruys-Gorzkiewicz
Jean Huysmans (wijk Antwerpen)

UIT DE RINGEN

Al jaren is Agnes 
Ruys-Gorzkiewicz lid 
van De Kerk van Jezus 

Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen en kerkt ze in de 
wijk Sint-Niklaas. Daarnaast is 
ze een gedreven kunstenares.

Agnes begon met teke-
nen op de Vrije Academie te 
Sint-Niklaas, samen met haar 
vriendin Linda Buysse in 1987, 
toen de kinderen naar school 
gingen en ze over meer vrije 
tijd beschikte. Daar leerde ze 
het schetsen van voorwerpen, 
perspectief en verhoudingen. 
Haar eerste werkjes waren 
vooral stillevens met bloemen 
of samengestelde composities, 
die ze maakte met kleurpot-
lood op papier en later aquarel 
op papier.

In 1989 stapte ze over naar 
een privéleraar, Carloman Burm. 
In zijn atelier kreeg ze haar 
opleiding in schilderen met 
olieverf op doek. Ze legde zich 
toen vooral toe op het schilde-
ren van landschappen, roman-
tische zichten en stillevens. De 
scholing die ze daar kreeg was 
vooral modernistisch, gericht 
op los en ruw werken met oog 
voor kleur.

In 1998 ging ze werken in het 
atelier van Monique Tersago, 

Tekening van 
Agnes Ruys-
Gorzkiewicz.

FO
TO

 A
G

N
ES

 R
UY

S-G
O

RZ
KI

EW
IC

Zwaar ze samen met 
nog enkele anderen 
een vriendengroep 
vormde. Onder lei-
ding van deze vakbe-
kwame vrouw leerden 
ze de verfijning van 
het olieverfschilderen 
en ook nieuwe tech-
nieken. Zo leerde ze 
daar te werken met 
kleurenpastelkrijtjes op 
fluweel, wat tot mooie 
resultaten leidt zoals 
tekeningen van dieren, 
bloemen en stillevens.

Sinds enkele jaren 
heeft ze een eigen 
atelier, waar ze opleiding geeft 
aan enkele andere dames. Ze 
probeert voortdurend nieuwe 
technieken en composities 
uit, waardoor men haar werk 
als divers en variabel mag 
omschrijven.

Agnes behoort al een vijftal 
jaar tot een selecte groep kunst-
vrienden uit haar dorp, de Bel-
seelse Kunstvrienden. Jaarlijks 
organiseren zij een groepsten-
toonstelling in het plaatselijke 
Gemeentehuis. Agnes is daar 
de uitvoerende curator van. Ze 
stelde eerder al tentoon samen 
met een collega te Sint-Niklaas 
en in Brasschaat. ◼
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Aandacht voor 
vrijwilligerswerk in Berlijn

Op 16 oktober 2011 stonden 
veel voorbijgangers even stil bij 
het kraampje van Mormoonse 
Helpende Handen in Berlijn 
om een kleine bijdrage aan een 
project te leveren. Op deze dag 
konden vrijwilligers van Mor-
moonse Helpende Handen vele 
Europeanen laten proeven van 
de geest van vrijwilligerswerk 
door ze actief te laten bijdragen 
aan het naaien en vervaardigen 
van kleine katheterzakken. In 
deze zakken kan een perma-
nente katheter worden geplaatst 
met levensreddende medicij-
nen, waardoor een kind met 
kanker zich vrij kan bewegen. 

IN EN ROND DE KERK IN EUROPA

Europees jaar van vrijwilligerswerk  
met Mormoonse Helpende Handen
Negenduizend mormoonse vrijwilligers van Helpende Handen  
in Europa hebben 34 duizend uren vrijwilligerswerk verricht
J. Glade Peterson en Lola Webb Peterson, Public-affairszendelingen in het gebied Europa

Vijfhonderd van die zakken 
worden aan kinderziekenhuizen 
geschonken.

Juanita Muenzer, die enkele 
van die zakken aan kinderen 
op een afdeling oncologie heeft 
gegeven, zegt: ‘De kinderen 
waren zo blij dat ze hun eigen 
zak konden uitkiezen, die van 
kleurrijk, grappig en vrolijk 
materiaal is vervaardigd.’ Ze 
zegt ook: ‘Er waren momenten 
waarop ik mijn hoofd moest 
afwenden omdat de tranen 
begonnen te stromen.’

De vrijwilligers bij het kraam-
pje Mormoonse Helpende Han-
den waren goed te herkennen 
aan hun gele hesjes met het logo 
van Helpende Handen. Naast het 

Bezoeksters 
van de stand in 
Berlijn werken 
mee aan de 
actie voor zieke 
kinderen.
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voortdurende, actieve vrijwilli-
gerswerk bij het kraampje, waren 
er ook veel posters, brochures en 
een diapresentatie over de vele 
projecten waaraan duizenden 
mormoonse helpende handen 
in Europa hebben gewerkt. Hun 
aanmoediging luidt: ‘Doe samen 
met ons iets voor een ander!’

Karlheinz Scherer, nationaal 
bestuurder van de afdeling 
Public Affairs van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen in Duitsland, 
zei: ‘We willen in Berlijn laten 
zien dat het leven van een ern-
stig ziek kind met weinig tijd en 
inspanning wat makkelijker te 
maken is. De drijfveer van Mor-
moonse Helpende Handen is 
eenvoudig: we doen het omdat 
we het voorbeeld van Jezus 
Christus willen volgen. We doen 
het omdat we willen helpen.  
We doen het omdat we ervan 
overtuigd zijn dat we gelukkig 
kunnen zijn als we niet alleen 
aan onszelf denken.’

Projecten in heel Europa
Mormoonse Helpende  

Handen is een wereldwijd 
initiatief van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen dat dienstbe-
toonprojecten verricht en nood-
hulp biedt na rampen. Vorig 
jaar is er in Europa door bijna 
negenduizend vrijwilligers zo’n 
34 duizend uur vrijwilligers-
werk verricht. Deze projecten 
omvatten humanitaire hulp aan 



R8 L i a h o n a

steden in Hongarije die door 
modderstromen waren getrof-
fen en hulp aan overstroomde 
gebieden in Tsjechië. Slachtof-
fers in die gebieden noemden 
de honderden vrijwilligers met 
hun gele hesjes van Mormoonse 
Helpende Handen het ‘gele 
leger’ en zeiden: ‘Mormoonse 
Helpende Handen hebben een 
wonder verricht!’

Andere dienstbetoonprojec-
ten van Mormoonse Helpende 
Handen omvatten projecten als 
het opknappen en verfraaien 
van bossen, stranden, wegen, 
boerderijen, wouden, parken, 
meren, beekjes, begraafplaatsen 
en andere gebieden. Ze hebben 
ramen gelapt, vloeren geschrobd 
en gebouwen geverfd. Ze heb-
ben bloed gedoneerd, hygiëne- 
en voedselpakketten voor 
daklozen en behoeftigen samen-
gesteld, en lunches, amusement 
en hulp voor bejaarden verzorgd. 

we daarom ons vrijwilligers-
werk buiten de kerk moeten 
uitbreiden.’

Het programma Mormoonse 
Helpende Handen is met suc-
ces actief in Latijns-Amerika, 
Afrika, Azië, Europa, Oceanië 
en Amerika. ◼

Ze hebben speelplaatsen voor 
kinderen gebouwd en geholpen 
met de renovatie en restauratie 
van vervallen gebouwen. Toen 
ze onderhoudswerkzaamheden 
hadden verricht aan een stads-
boerderij, zei de directeur van 
de boerderij, die in de behoeften 
van volwassenen, jongeren en 
kinderen voorziet: ‘Uw vrijwil-
ligers hebben in één dag voor 
twee maanden werk verricht.’

Frerich Görts, contactpersoon 
voor de Europese Unie van De 
Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen in 
het gebied Europa, zegt: ‘Hoe-
wel veel leden van de kerk al 
veel vrijwilligerswerk in de kerk 
verrichten om de kerk levendig 
te houden, zijn we ons bewust 
dat burgerlijke betrokkenheid 
niet alleen een aangename 
hobby is, maar steeds belang-
rijker is voor het voortbestaan 
van de samenleving, en dat 

De meeste artikelen in deze aflevering van 
Regionaal nieuws zijn geschreven door lezers van 
de Nederlandse Liahona. Graag zouden we meer 
bijdragen van de lezers ontvangen, in de vorm van 
opgeschreven getuigenissen, verslagen van acti-
viteiten, interviews en vooral ervaringen met het 
evangelie in de praktijk.

In september is het tien jaar geleden dat de 
tempel te Zoetermeer is ingewijd; daar zouden 
we dan graag extra aandacht aan besteden. Als u 
bijzondere ervaringen hebt met familiegeschiedenis 
en tempelwerk, schrijf daar dan eens over. Het hoeft 
geen lang verhaal te zijn.

Iedereen die op een voltijdzending is geweest, 
of dat nu kort of lang geleden was, zouden we 
graag aanmoedigen om iets over hun ervaringen 
te schrijven. Niet alleen opvallende gebeurtenissen, 
maar ook eenvoudige belevenissen die het geloof 
hebben versterkt.

Uw bijdragen, ook foto’s, zijn welkom op het 
volgende adres:

Redactie Regionaal nieuws Liahona
Grovestins 64
7608 HN Almelo
Nederland

En op het onderstaande e-mailadres:
nieuws@liahona.nl
Als u tekst en foto’s per e-mail instuurt, stuur ze 

dan a.u.b. als afzonderlijke bestanden. ◼
Een aantal van de gemaakte zakken.
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Schrijf eens over uw 
belevenissen
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