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BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING

kwaadaardige uitnodiging manipu-
leert en dwingt mensen heel subtiel 
tot iets dat tot geestelijke gevangen-
schap of zelfs een verslaving leidt.

Ware levenszin en geluk zijn te 
vinden in de uitnodiging die de Hei-
land ons heeft gegeven: ‘Hij nodigt 
(…) allen uit om tot Hem te komen 
en deel te hebben aan zijn goed-
heid’ (2 Nephi 26:33). Geïnspireerde 
uitnodigingen bewegen mensen om 
het goede te doen. Zij die deze uitnodigingen 
doen, respecteren andermans keuzevrijheid en 
worden gemotiveerd door naastenliefde.

Nephi legde uit welke rol we spelen als we 
namens de Heiland een uitnodiging doen: ‘Heeft 
Hij iemand geboden om geen deel te hebben 
aan zijn heil? Zie, ik zeg u, neen; integendeel, Hij 
heeft het alle mensen om niet gegeven; en Hij 
heeft zijn volk geboden alle mensen tot bekering 
te bewegen’ (2 Nephi 26:27). Om het kwaad, de 
verleidingen en de misleidingen tegen te gaan die 
alomtegenwoordig zijn in onze wereld, moeten 
alle mensen uitnodigingen krijgen die voortko-
men uit oprechte naastenliefde en zorg om hun 
welzijn. Doen wij deze uitnodigingen, dan zullen 
veel mensen die willen aannemen.

Afgelopen jaar hebben wij alle leden van het 
gebied Europa uitgenodigd om familieleden en 
vrienden binnen en buiten de kerk een geïnspi-
reerde uitnodiging te geven. Wij loven allen die 
dit getrouw hebben gedaan. Het is honderden 
levens tot zegen geweest, zowel hen die de uitno-
diging gaven als hen die er gehoor aan gaven.

Een echtpaar heeft me eens verteld dat de 
grootvader van de familie zich uiteindelijk had 
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 Profeten uit het Boek van Mormon voorzagen 
niet alleen de uiteindelijke vernietiging van hun 
eigen volk, zij voorzagen ook onze tijd. Moroni 

schreef: ‘Zie, ik spreek tot u alsof gij aanwezig zijt, 
en toch zijt gij het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft 
u aan mij getoond en ik ken uw werken’ (Mormon 
8:35). Moroni en anderen waren op de hoogte van 
de hoogmoed die in onze hedendaagse wereld 
zou bestaan — hoogmoed die tot een veelheid aan 
zonden zou leiden (zie Mormon 8:36, 37).

De profeten, zowel in de oudheid als in deze 
tijd, herinneren ons eraan dat de oplossing voor 
rampen, privémoeilijkheden, onrechtvaardigheid 
en het kwaad van de wereld schuilt in het evan-
gelie van Jezus Christus en zijn reddende verorde-
ningen. Zij nodigen ons uit om nu te kiezen wie 
wij willen dienen (zie Jozua 24:15) en zij sporen 
ons aan om tot Christus te komen en elke goede 
gave in ontvangst te nemen (zie Moroni 10:30).

Onze kostbaarste gave van God — de gave die 
kenmerkend is voor ons als zijn zoons en doch-
ters — is onze keuzevrijheid. Wij kunnen naar 
eigen inzicht handelen. Maar ‘de mens kon niet 
zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het 
ander werd verlokt’ (2 Nephi 2:16). Omdat er een 
tegenstelling moet zijn in alles, is de wereld vol 
verlokkingen. Advertenties, media en het internet 
bieden een snelle oplossing voor van alles en nog 
wat. Maar al te vaak komen die beloften echter 
niet uit. De aanbieder heeft er veel meer baat bij 
dan de ontvanger, en de mensen worden ‘verblind 
door de sluwe listigheid der mensen’ (LV 123:12).

Uitnodigingen die andere mensen misleiden, 
zijn kwaadaardig. En we hebben dagelijks met die 
verlokkingen te maken. De motivatie om andere 
mensen te verlokken, is altijd egoïsme. Een 
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laten dopen nadat hij dat jarenlang had gewei-
gerd. Een kleindochter van jeugdwerkleeftijd 
vierde haar verjaardag en haar grootvader vroeg 
haar: ‘Wat wil je voor je verjaardag?’ Ze dacht even 
na en zei toen: ‘Ik wil graag dat u gedoopt wordt, 
opa!’ Hij was verbaasd door die uitnodiging en 
zei toen tot ieders verbazing: ‘Oké.’ Hij liet zich 
dopen en kort daarna lieten de familieleden zich 
in de tempel verzegelen.

Soms willen we geen uitnodiging doen omdat 
we een negatieve reactie vrezen of omdat we het al 
duizend keer eerder hebben geprobeerd en we niet 
geloven dat mensen zich zullen veranderen. We 
zouden ons niet druk moeten maken om de reactie 
van anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
hun antwoord. En we moeten ook niet aannemen 
dat mensen zich niet veranderen. President Monson 
heeft gezegd: ‘Mensen veranderen zich dagelijks.’ 1

Ik zie de kerk in Europa groeien al naar 
gelang wij in staat zijn om geïnspireerde uitnodi-
gingen te doen. Daarom nodigen wij u nogmaals 
uit voor een bijzonder experiment in juni. Neem 
onder gebed het beginsel van geïnspireerde 
uitnodigingen onder de loep. Denk er goed over 
na, thuis met uw gezin en in uw kerklessen. 
Onderzoekt u dit en bidt u erover, dan zal de 
Geest u leiden en zullen u namen in gedachten 
komen. U zult weten wie u een geïnspireerde uit-
nodiging dient te geven, en hoe. Men zal ingaan 
op uw liefdevolle smeekbede om naar de zende-
lingen te luisteren of om met u mee te gaan naar 
een avondmaalsdienst.

Ons geloof in Jezus Christus zal toenemen als 
we mensen die we liefhebben een krachtige uitno-
diging geven. Nodigen we andere mensen uit om 
tot Christus te komen, dan zullen de uitverkorenen 
de stem van de Herder horen en herkennen: ‘Mijn 
schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven’ ( Johan-
nes 10:27, 28). Het is mijn gebed dat we uitnodi-
gingen zullen doen die anderen tot het eeuwige 
leven leiden, wat de grootste van alle gaven is. ◼
NOTEN
 1. Thomas S. Monson, ‘De reddende hand’, Liahona,  

juli 2011, p. 57.

De ervaringen van ons 
gezin met de ‘maand 
van de uitnodiging’
Leland E. Mayall (Engeland)

 Ons gebiedspresidium vroeg ons om als 
ringpresidium onze leden aan te moe-
digen hun vrienden en kennissen uit te 

nodigen voor kerkbijeenkomsten en -activitei-
ten. We besloten oktober voor de ring Ashton 
(Engeland) aan te merken als ‘maand van de 
uitnodiging’.

Op een typische herfstochtend, op zondag 
4 september 2011, stond ik om zeven uur ’s 
morgens met de presidenten Kevin G. Fletcher 
en Matthew R. Preston op de top van Hartshead 
Pike. We keken uit over de grenzen van onze ring 
en bespraken onze visie voor deze fijne ring.  
We stonden achter het baken bij elkaar gedromd, 
schuilend voor de wind en met het hoofd gebo-
gen, toen president Fletcher een gebed uitsprak 
tot onze hemelse Vader voor al onze ringleden. 
Hij sprak onze dank uit en vroeg om zegeningen 
over ieder van ons uit te storten om ons te helpen 
bij de uitvoering van ons besluit om van oktober 
een maand van uitnodiging te maken.

Die dag besloot ik dat ons gezin zich in de 
maand september zou voorbereiden op de 
maand van de uitnodiging. De daaropvolgende 
maandag hielden we een speciale gezinsavond 
waarop we bespraken hoe we dachten in oktober 
zoveel mogelijk uitnodigingen te kunnen doen. 
We maakten een lijst met mensen om uit te nodi-
gen, en een lijst met evenementen waarnaar we 
ze konden uitnodigen. Elk gezinslid nam hieraan 
deel, van onze jongste, Rachel (5), tot aan mijzelf 
toe. We hingen onze lijst met namen en evene-
menten aan de koelkastdeur (de deur in ons huis 
die het meest gebruikt wordt).

Toen nodigden we onze voltijdzendelingen bij 
ons thuis uit — zowel de broeders als de zusters. 
We bespraken een boodschap en lieten ze onze 
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lijst zien zodat ze samen met ons konden bidden 
om succes voor onze pogingen.

Resultaten
Rachel nodigde haar schoolvriendinnetje uit 

naar de kerk. En mijn vrouw, Berny, vroeg haar 
moeder om een keer mee te gaan. De uitnodiging 
werd afgeslagen — voorlopig. Hannah van tien 
nodigde haar vriendinnetje uit om met haar mee 
naar de kerk te gaan. Berny nodigde de moeder 
van het vriendinnetje uit om samen met haar 
dochter naar de kerk te gaan. Hannah’s vriendin-
netje ging naar de kerk en vond het leuk. Haar 
moeder sloeg de uitnodiging af — voorlopig.

Op de laatste zondag van de maand nodigde 
Hannah een ander vriendinnetje uit om mee naar 
de kerk te gaan, en Berny nodigde de moeder van 
het vriendinnetje uit. De moeder sloeg de uitno-
diging beleefd af maar stond haar dochter toe om 
met ons mee te gaan. Ze vond het leuk en kende 
al wat jeugdwerkkinderen van school.

Abigail (13) nodigde haar vriendinnetje uit 
voor een bijzondere jongevrouwenactiviteit die 
de zendelingen op touw hadden gezet. Ze ging 
mee en vond het een leuke avond. Haar moeder 
merkte op dat ze blij is dat haar dochter bevriend 

is met Abi, want ze kent de normen van 
ons gezin en waardeert die.

Abigail nodigde een andere vriendin 
uit om mee te gaan naar het jongevrou-
wenkamp, en die nam de uitnodiging 
aan. Haar vriendin had aanvankelijk 
heimwee, maar bleef toch in het kamp. 
Op donderdagavond bezochten we als 
ringpresidium het kamp om een getuige-
nisdienst te presideren. We brachten alle 
drie een boodschap over het belang van 
deugdzaamheid voor onze jongevrouwen 
en beklemtoonden hoe waardevol ze zijn. 
Toen werd de jongevrouwen gevraagd 
om hun getuigenis te geven.

Wat was het fijn om te horen hoe die 
dochters van God uiting gaven aan hun 
gevoelens over de Heiland, zijn evange-

lie en elkaar. Tegen het eind van de bijeenkomst 
stond Abigails vriendin op om te vertellen hoe fijn 
ze het kamp had gevonden. Ze bedankte iedereen 
omdat ze haar zo hartelijk welkom hadden gehe-
ten en kon haar tranen niet onderdrukken toen 
ze besloot met ‘Bedankt dat ik mocht komen’. Na 
de bijeenkomst ging ik naar haar toe en bedankte 
haar voor haar komst, en ik zei dat ik het moedig 
vond om in dat grote gezelschap op te staan en 
iets te zeggen. Ze glimlachte en verdween in een 
groep jongevrouwen die elkaar met betraande 
gezichten omhelsden.

We nodigden deze vriendin en haar moeder 
uit om op 30 oktober met ons mee naar de kerk 
te gaan omdat de jongevrouwen op die dag over 
hun kampervaring zouden vertellen. Ze belden 
op zondagochtend met de mededeling dat ze niet 
konden komen, maar Abigail zal haar vriendin in 
de nabije toekomst nog eens uitnodigen voor een 
jongerenactiviteit van de ring.

Leah (15) nodigde een vriend uit naar een 
dansavond van de kerk en nodigde een vriendin 
uit naar het kamp. Die vriend ging met Leah, mijn 
zoon Nathan en mij naar de dansavond. Haar 
vriendin kon wegens andere verplichtingen niet 
naar het kamp.

De familie 
Mayall tijdens 
de gezinsavond
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Nathan (17) had geen mensen op onze koel-
kastlijst gezet — het was zijn doel om iemand te 
bedenken. Hij was goede vrienden geworden met 
de plaatselijke zendelingen en ging met ze mee om 
een zendelingenles te geven. Nathan en de zende-
lingen maakten kennis met een gezin van vijf, een 
moeder met vier kinderen. De moeder, een doch-
ter van vijftien en een zoon van tien besloten zich 
te laten dopen. Aan het eind van de les vroegen de 
zendelingen de zoon door wie hij gedoopt wilde 
worden, en hij zei: ‘Nathan’. Toen ik Nathan na de 
afspraak ophaalde, was hij opgewonden, zenuw-
achtig en vereerd. We hadden begin oktober vier 
dopelingen en bij een ervan gebruikte mijn zoon 
zijn priesterschap voor het eerst om deze jongen te 
dopen. Wat een zegen voor mij als zijn vader dat ik 
daar getuige van mocht zijn!

Mijn vrouw, Berny, nodigde enkele moeders 
van vriendinnen van onze dochters uit om met 
ons mee naar de kerk te gaan. Ze namen geen 
van allen de uitnodiging aan, maar ze waren alle-
maal dankbaar voor de uitnodiging.

En wat mijzelf betreft: ik probeerde een avond 
op touw te zetten om als ringpresidium langs 
enkele minderactieve leden te gaan, maar die wil-
den geen van allen een afspraak met ons maken.  
In plaats daarvan nam ik een onderzoeker van 22 
jaar mee naar het instituut zodat hij met zijn leef-
tijdgenoten kon praten. Onderweg kon ik geeste-
lijke zaken met hem bespreken. Hij besloot zich  
te laten dopen en vroeg mij om dat te doen.  
(Wat mijn zoon kan, moet ik toch ook doen.)

Ik kreeg de ingeving om een van de spelers van 
de voetbalploeg die ik leid en coach uit te nodi-
gen, een jongeman van twintig jaar. Ik nodigde 
hem uit voor een avond in Ashton over de reis 
van Lehi. Hij nam de uitnodiging aan en ik was in 
de gelegenheid om hem voor de bijeenkomst nog 
wat over de kerk te vertellen en hem een boek-
van-mormon te geven. Mijn zoon en mijn jongere 
broer, die ook in dezelfde voetbalploeg zitten, 
gingen bij mijn gast zitten om hem vriendschap 
en steun te bieden. Voordat we weer vertrokken, 
stelde ik mijn gast voor aan de voltijdzendelingen 

zodat hij nog wat meer over de kerk te weten kon 
komen. Ik moet hem nog vragen naar eventuele 
zendelingenlessen, maar toen hij wegging, maakte 
hij wel opmerkingen dat het ‘goed aanvoelt; het 
leek logisch; ik heb belangstelling’.

Mijn gezin is een goed voorbeeld voor me 
geweest, want ze hadden de juiste geest om men-
sen uit te nodigen. We hebben wel teleurstellingen 
gehad, maar we zijn erg opgetogen over de suc-
cessen die we hebben geboekt. Oktober was nog 
maar het begin. We hebben nu een zendingsplan 
voor ons gezin en zijn met enkele mensen bezig. 
We krijgen nog meer kansen om mensen uit te 
nodigen. En ik ben ervan overtuigd dat als gevolg 
daarvan mensen de zendelingenlessen zullen gaan 
volgen, vooruitgang maken die leidt tot hun doop 
of heractivering, en dat ze de liefde zullen voelen 
die de Heiland voor hen heeft. Ik zie de opwinding 
in de ogen van mijn vrouw en kinderen als ze ver-
tellen hoe het was om mensen uit te nodigen. En 
ik weet dat de Heer stilletjes de hand heeft in wat 
er in ons leven gebeurt. Ons gezin heeft gewijde 
ervaringen nu we beginnen in te zien welke moge-
lijkheden we in het dagelijks leven hebben om alle 
mensen uit te nodigen tot Christus te komen. ◼

De uitnodigin-
genlijst op de 
koelkast
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De wijkraad gemobiliseerd 
om uitnodigingen te doen
Thibault Crucy (Frankrijk)

actief lid een minderactief lid 
aan te wijzen om in juni uit  
te nodigen.

•	 Elk	wijklid	kreeg	een	
kopie van de brief van het 
gebiedspresidium.

•	 Elke	organisatie	herin-
nerde zijn leden elke zon-
dag aan de maand van de 
uitnodiging.

•	 Het	wijkbulletin	maakte	elke	
week melding van de maand 
van de uitnodiging.

•	 De	zendelingen	werd	
gevraagd zo veel mogelijk 
leden te bezoeken en hen 
aan te moedigen om mee  
te doen.

 In april 2011 kreeg de wijk 
Nogent in Parijs de brief van 
het gebiedspresidium met 

het verzoek om de maand 
juni te wijden aan het doen 
van ‘uitnodigingen’. De bis-
schop en zijn raadgevers 
waren opgetogen over de 
beloften die erin stonden. Ze 
voldeden aan het verzoek om 
de brief voor te lezen in de 
avondmaalsdienst. Ze bespra-
ken bovendien in de wijkraad 
hoe ze de ‘maand van uit-
nodiging’ het beste konden 
toepassen in hun wijk. De 
wijkraad pakte het verzoek op 
en deed het volgende:

•	 Op	de	vijfde	zondag	in	mei	
gaf de bisschap een les over 
mensen uitnodigen in de 
gecombineerde bijeenkomst 
van priesterschap en ZHV.

•	 Het	jeugdwerk	wijdde	een	
participatieperiode aan uit-
nodigingen en moedigde alle 
kinderen aan om over hun 
naasten te waken en ze te 
helpen.

•	 Zowel	de	jongemannen-	als	
de jongevrouwenorganisatie 
gaven een les over mensen 
uitnodigen.

•	 De	hogepriestersgroep,	het	
ouderlingenquorum en de 
ZHV werkten samen om elk 

Wijkraadsverga-
dering in de wijk 
Nogent
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•	 Half	juni	stuurde	de	bis-
schap de wijkleden een 
e-mail met een verslag van 
de resultaten in de wijk tot 
op dat moment.

•	 De	wijkleden	hielden	zich	
aan het zendingsplan van 
de wijk, wat onder meer 
inhield dat ze dagelijks 
baden om kansen op 
zendingswerk.

De maand juni was vol 
wonderen. Veel leden had-
den succes. Een van hen zei: 
‘Het veld is zo wit om te oog-
sten dat de vruchten vanzelf 
omlaag vallen. We hoeven 
alleen maar onze hand uit te 
strekken om ze op te rapen!’ 
Niet iedereen had succes, 
maar allen verheugden zich in 
hun pogingen en in het suc-
ces van de anderen. Op 26 
juni, de laatste zondag van de 
maand, woonden 187 men-
sen de avondmaalsdienst bij, 
wat ongeveer vijftig procent 
meer is dan gebruikelijk. Als 
gevolg van de maand van de 
uitnodiging in juni konden de 
zendelingen diverse gezinnen 
de zendelingenlessen geven. 
En enkele minderactieve leden 
werden weer actief in de kerk.

Het gebiedspresidium heeft 
ons na openbaring gevraagd 
om mensen uit te nodigen 
(Spreuken 29:18). De ervaring 
in de wijk Nogent toont aan 
dat de samenwerking van een 
wijkraad om een geïnspireerde 
uitdaging op te pakken grote 
dingen tot stand brengt. ◼

Toen leden van de gemeente Pori, in het 
zuidwesten van Finland, de brief van 
het gebiedspresidium kregen met de 

uitnodiging om van juni 2011 een ‘maand van 
uitnodiging’ te maken, pakten ze de uitdaging 
van ganser harte op. Met een geest van gebed 
en geloof begonnen ze hun vrienden, fami-
lieleden en kennissen uit te nodigen om met 
hen naar de kerk te gaan.

Ze hielden dit de hele maand juni vol. Als 
hun uitnodiging werd afgeslagen, was hun 
reactie niet: ‘Nou, ik heb een uitnodiging 
gegeven en heb mijn plicht gedaan.’ In plaats 
daarvan bleven ze de rest van de maand uit-
nodigingen doen. Daardoor werden sommige 
mensen meer dan eens uitgenodigd voor een 
avondmaalsdienst.

Samenwerking tussen 
leden en zendelingen
Samuel Koivisto (Finland)

Leden en zendelingen 
van de gemeente Pori
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De voltijdzendelingen die aan het gebied 
waren toegewezen, deden er nog een schepje 
bovenop, en verscheidene mensen namen hun 
uitnodiging aan. Ze vroegen de leden om hulp, 
en de leden reageerden daar enthousiast op. 
Ze gaven mensen die dat nodig hadden een lift, 
begroetten bezoekers hartelijk en gingen tijdens 
de bijeenkomsten bij hen zitten. Wie een uitnodi-
ging om naar de kerk te gaan aannam, voelde de 
oprechte hartelijkheid en liefde van de gemeen-
teleden die samen met hen aan de dienst deelna-
men. De gemeenteleden schiepen samen met de 
zendelingen kansen om mensen te onderwijzen. 
Ze stelden hun woning open voor mensen die 
zendelingenlessen zouden krijgen en begeleid-
den de zendelingen naar lesafspraken elders.

Aan deze actie om mensen uit te nodigen 
lag bij zowel de leden als de zendelingen een 
houding van gehoorzaamheid, gebed, geloof en 
volharding ten grondslag. Ze waren volledig toe-
gewijd aan het oppakken van de uitdaging van 
het gebiedspresidium om mensen uit te nodigen. 
Ze baden oprecht dat ze hulp mochten ontvan-
gen bij het doen van uitnodigingen, opdat ze 
mochten weten hoe ze anderen tot zegen kon-
den zijn, en ze hadden geloof dat ze gezegend 
zouden worden. Ze lieten zich er door geen 
enkele afwijzing van weerhouden om iemand 
anders uit te nodigen.

De gevolgen van hun inzet waren dat deze 
kleine gemeente, die in de avondmaalsdienst 
een gemiddelde opkomst van 36 leden heeft, 
op de laatste zondag in juni elf bezoekers van 
andere godsdiensten had, waarmee de opkomst 
die dag bijna een derde hoger lag dan gebrui-
kelijk. Tussen juni en het eind van het jaar lieten 
drie mensen zich dopen. Het gemiddelde aantal 
onderwijsafspraken van de zendelingen in Pori 
steeg van één naar negen per week.

De Heer heeft waarlijk zegeningen uitgestort 
over de zendelingen en de leden in Pori. Deze 
fijne heiligen zien uit naar de dag, hopelijk in de 
niet al te verre toekomst, dat de gemeente Pori 
een wijk wordt. ◼

De Geest om hulp 
vragen bij het doen  
van uitnodigingen
Massimo De Feo (Italië)
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In het voorjaar van 2011 nodigde het presi-
dium van het gebied Europa alle leden uit 
om te luisteren naar de raad van president 

Thomas S. Monson om recente bekeerlingen, 
vrienden, kennissen en familieleden in de maand 
juni uit te nodigen naar een avondmaalsdienst. 
Bisschop Guilio Celestini van de wijk Rome 2 
vastte met zijn gezin over deze uitnodiging, en  
ze baden tijdens een gezinsavond dat ze te weten 
mochten komen wie ze moesten uitnodigen.

Door hun gezamenlijke inspanningen en de 
ingevingen van de Geest werden ze ertoe aan-
gezet om een gezin te benaderen dat ze al een 
tijdje kenden. Ze hadden geen nauwe band met 
het gezin, maar kenden hen goed genoeg om 
erop te vertrouwen dat ze de uitnodiging op zijn 
minst zouden aanhoren.

De bisschop zette de eerste stap en nodigde 
het gezin uit om een gezinsavond bij hen thuis 
bij te wonen. Tijdens de gezinsavond voelde hij 
dat hij ze moest uitnodigen om naar de kerk te 
gaan. Ze namen de uitnodiging aarzelend aan 
en gingen de volgende zondag naar de kerk. 
Hun vijftienjarige dochter Veronica begon naar 
de wekelijkse activiteiten van de jongevrouwen 
te gaan en sloot vriendschap met andere jonge-
vrouwen en hun leidsters. Korte tijd later bracht 
de bisschop met de zendelingen een bezoek aan 
het gezin, en begonnen ze de zendelingenlessen 
te volgen.

Op een ochtend kwam de vrouw van de 
bisschop de moeder van dat gezin op de markt 
tegen. Toen ze informeerde wat ze ging kopen, 
antwoordde de vrouw dat ze een rok kocht om 
de volgende zondag aan te trekken naar de kerk. 
Ze zei dat ze had gezien dat de zusters in de 
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kerk zich op een bepaalde manier kleedden,  
en ze wilde haar respect voor de Heer tonen door 
hun voorbeeld te volgen. De vrouw van de bis-
schop rende in tranen naar huis en belde haar 
man om hem te vertellen dat ze sterk het gevoel 
had dat het gezin klaar was voor de doop.

Het gezin werd uitgenodigd om zich te laten 
dopen, maar Veronica was de enige die de uitno-
diging aannam. Op de zondag van haar beves-
tiging vroeg de bisschop of ze naar de tempel 
wilde om daar de Geest te voelen en dopen voor 
de doden te doen. Vier weken later ging ze met 
de jongeren uit de ring naar de Zwitserse tem-
pel. Toen ze terugkwam vertelde Veronica haar 
ouders hoe blij ze was dat ze in de tempel was 
geweest, en ze getuigde dat ze daar de Geest 
had gevoeld. Ze werden duidelijk geraakt door 
haar getuigenis.

De ouders werden uitgenodigd voor een 
speciale bijeenkomst waar dia’s van enkele tem-
pels werden vertoond. De bisschop nodigde ze 
uit om te denken aan het feit dat gezinnen eeu-
wig kunnen zijn, het belang van de tempel bij 

het leggen van een eeuwig fundament voor het 
gezin, en dat de tempel in Rome met dat doel 
wordt gebouwd. Ze zagen de foto’s, voelden 
de Geest toen ze nadachten over hun eeuwige 
gezinsband, en besloten zich te laten dopen. Nu 
tellen ze de dagen af totdat ze zich in de tempel 
kunnen laten verzegelen.

En dit is allemaal gebeurd omdat een bisschop 
en zijn gezin zich geïnspireerd voelden om een 
gezin dat ze kenden uit te nodigen. Ik vind dit 
een geweldig getuigenis dat het werkt als we het 
advies van de profeet opvolgen, geloof hebben in 
de Heer, mensen liefhebben, hen omarmen in de 
kerkelijke familie en hen helpen om de geest van 
de tempel te voelen. ◼

KORT NIEUWS

Zendingskantoor verhuisd
In verband met wijziging van de indeling van de 

zendingsgebieden is het kantoor van het zendings-
gebied Nederland vorig jaar naar Leiden verhuisd. 
Het adres is: Schipholweg 66, 2316 XE Leiden. 
Telefoonnummer: 0(031) 71 521 0088.

Internationale muziekweek ‘verhuist’
De jaarlijkse internationale muziekweek voor 

leden van de kerk die drie jaar achtereen in Frankrijk 
heeft plaatsgevonden, wordt sinds vorig jaar afwis-
selend in Spanje en Frankrijk gehouden. In augustus 
2011 kwamen ruim 80 leden en enkele niet-leden 
in Madrid bij elkaar om samen te repeteren en twee 
geslaagde concerten te geven. Dit jaar vindt de 
muziekweek eind juli plaats in Frankrijk. Wie ervoor 
voelt om een hele week samen met leden uit Europa 
in een koor te zingen of in een orkest te spelen,  
kan voor informatie terecht bij de redacteur van 
Kerknieuws (zie onderstaand adres) of op de website 
www.opus26.net kijken.

Ervaringen en foto’s insturen
Schrijf uw ervaringen met zendingswerk of 

tempelwerk eens op en stuur deze naar:
Redactie Regionaal nieuws, Grovestins 64,
NL-7608 HN Almelo; of: nieuws@liahona.nl. 
Ook getuigenissen, verslagen van activiteiten en 

foto’s zijn welkom. ◼

Riccardo en 
zuster Celestini 
met de familie 
Valle en bis-
schop Celestini
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