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Boodschap van de geBiedsleiding

Er is iets heel bijzonders 
aan het woord ‘uitnodiging’: 
het is vriendelijk, attent, 
betrekkend en ruimhartig. 
Wie vindt het nou niet  
fijn om een uitnodiging  
te krijgen?

In mijn ervaring zijn men-
sen zelden of nooit beledigd 
als ze een uitnodiging krij-
gen; het is veel waarschijn-
lijker dat ze beledigd zijn als 
ze geen uitnodiging krijgen.

Laten we het openhartig 
zeggen: als we eenmaal de 
liefde van God ervaren heb-
ben, is het niet zo moeilijk 
om moed te scheppen en 
iemand anders uit te nodigen de zegeningen en 
de volheid van het evangelie van Jezus Christus 
te ontvangen.4

Natuurlijk staat het ze vrij om de uitnodiging 
aan te nemen of niet. Hoewel ik eerlijk gezegd 
geen rekenschap verschuldigd ben voor de keu-
zes van anderen, ben ik dat wél voor de hulp 
die ik anderen bied door hen uit te nodigen tot 
het goede.

‘Doch zie, wat van God is, nodigt uit en ver-
lokt om voortdurend goed te doen; daarom is 
alles wat uitnodigt en verlokt om goed te doen 
en God lief te hebben en Hem te dienen, door 
God ingegeven.’ 5

Dus hoe nodigen we andere mensen uit in 
deze maand van uitnodiging?

Denk er ten eerste over na. Maak een lijst 

Regionaal nieuws

een maand van wonderen
Ouderling Stephen C. Kerr (Schotland)
gebiedszeventiger

Voordat hij mijn zendingspresident werd, 
was Ben E. Lewis vicepresident van de 
Brigham Young University. Aan het eind 

van zijn zending had ik een gesprek met hem.  
In zijn kantoor vroeg ik hem wat hij ging doen  
als hij weer thuis was. Hij zei dat hij al precies 
wist wat hij zou doen. Hij schoof me een brief  
toe om te lezen. President Lewis had van het  
Eerste Presidium opdracht gekregen om veel geld 
in te zamelen voor de Brigham Young University. 
Ik stelde president Lewis de voor de hand lig-
gende vraag: ‘Hoe gaat u zo veel geld inzamelen?’ 
Hij antwoordde eenvoudigweg: ‘Ik ga mensen om 
hun geld vragen.’

Van dat eenvoudige antwoord heb ik veel 
geleerd. President Lewis zou andere mensen  
vragen om iets te doen. Hij wist dat zijn verzoek 
iets tot stand zou brengen, en dat was ook zo.

Deze maand is gewijd aan het verstrekken 
van uitnodigingen. Ons gebiedspresidium heeft 
gezegd: ‘We vragen alle leden in ons gebied na 
gebed iemand uit te kiezen die ze kunnen uitno-
digen om in juni met hen naar een avondmaals-
dienst te gaan.’ 1

Keuzevrijheid is een eeuwig leidend beginsel 
van het plan van geluk. De almachtige Heer geeft 
zijn kinderen ook uitnodigingen.2

De mens is geschapen om zelf te handelen. 
‘De mens was eveneens in het begin bij God. 
Intelligentie, of het licht der waarheid, is niet 
geschapen of gemaakt, en dat kan ook niet.  
Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer waarin 
God haar heeft geplaatst, om zelfstandig te han-
delen, zoals ook alle intelligentie; anders is er 
geen bestaan.’ 3

Ouderling 
Stephen C. 
Kerr
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met mensen die u graag wilt uitnodigen om 
met u mee naar de avondmaalsdienst te gaan. 
Bedenk dat de Heilige Geest gek is op lijstjes!  
Er zullen u namen en gezichten te binnen schie-
ten. Uw liefde voor de mensen op uw lijst zal 
zich verdiepen. Het is een geloofsdaad om zo’n 
lijst aan te leggen. En dergelijk geloof wordt 
erkend en beloond door de hemel.

Vervolgens bidt u over de mensen op uw lijst. 
Vraag uw hemelse Vader om hun hart te ver-
zachten als ze een uitnodiging krijgen.  
Overweeg ervoor te vasten.

Vervolgens gaat u bij ze op bezoek. Laat 
uw geloof niet uitblussen door angst.6 Doe uw 
mond open.7 De Heer zal u de woorden inge-
ven.8 ‘Ik wil je uitnodigen om met me mee naar 
de kerk te gaan. Kom je?’

‘Als u uw uiterste best doet, kunt u nog steeds 
met teleurstelling te maken krijgen, maar zult 
u niet teleurgesteld in uzelf zijn. U kunt ervan 
uitgaan dat de Heer tevreden over u is als u voelt 
dat zijn Geest bij u is.’ 9

Doen we deze eenvoudige stappen met 
geloof in de Heer, dan beloof ik ieder die deze 
boodschap leest nederig en oprecht dat juni 
2012 een maand van wonderen wordt. Ons 
geloof zal worden gesterkt en de Kerk van Jezus 
Christus zal in ledental en in geest toenemen. ◼

NOteN
 1. Brief van het presidium van het gebied Europa aan 

gebiedszeventigers, ringpresidenten, districtspresidenten en 
zendingspresidenten in het gebied Europa, 31 januari 2012.

 2. ‘O weet, dat elke ziel is vrij’, Heilige lofzangen, nr. 189.
 3. LV 93:29-30 (zie ook 2 Nephi 2:11-16).
 4. ‘Liefde is een van de voornaamste eigenschappen van de 

Godheid en moet tentoongespreid worden door hen die 
ernaar streven de zoons van God te worden. Een man die 
vervuld is van Gods liefde, is niet tevreden als hij alleen zijn 
eigen gezin tot zegen is, maar in zijn verlangen om het hele 
mensdom tot zegen te zijn, draagt hij dat uit aan de wereld.’ 
Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith, p. 357.

 5. Moroni 7:13.
 6. Zie 2 Tim. 1:7; 1 Joh. 4:18; LV 67:3; ‘Twijfel en angst zijn  

tegenpolen van geloof.’ Predik mijn evangelie, p. 127.
 7. Zie LV 30:5, 11.
 8. Zie LV 84:85; 100:6.
 9. Predik mijn evangelie, p. 11.

andy Thomas, van onderzoeker 
tot zendeling
George tuffin (wijk Antwerpen)

heiligen der laaTsTe dagen 
aan heT woord

Op 13 augustus 2010 
werd Andy Thomas 
gedoopt, en de vol-

gende dag werd hij als lid 
bevestigd in de wijk Antwer-
pen. Als historicus van de wijk 
mocht ik zijn bekeringsverhaal 
te boek stellen. Andy’s ouders 
zijn niet gelovig. Vier jaar lang 
heeft hij de Islam bestudeerd, 
maar zich er niet bij aange-
sloten. Hij had er problemen 
mee dat hij geen bevredigend 
antwoord kreeg op zijn vragen 
over het principe vergeving.

Op school leerde hij Joseph 

Tunde kennen. Ze werden lid 
van dezelfde voetbalploeg. Toen 
Joseph de kerk onderzocht, 
kwam ook Andy in contact met 
de zendelingen. Langzaamaan 
begon hij meer en meer over het 
evangelie te leren. Toen hij thuis 
over De Kerk van Jezus van de 
Heiligen der Laatste Dagen ver-
telde, vonden zijn ouders dat niet 
denderend, maar ze hielden hem 
niet tegen. Hij kreeg zijn getui-
genis toen het heilsplan werd 
uitgelegd en hij zijn vragen over 
vergeving beantwoord kreeg. De 
zendelingen vertelden hem dat 

Andy Thomas 
(links) en 
Joseph 
Tunde bij de 
doopvont.

Fo
to

 u
it 

co
lle

ct
ie 

va
n

 G
eo

rG
e 

tu
FF

in



 J u n i  2 0 1 2  R3

Jezus Christus de Zoon van God 
is en dat Hij voor onze zonden 
is gestorven zodat wij tot onze 
hemelse Vader kunnen terugke-
ren. ‘Met dit antwoord werd Jezus 
Christus mijn hoop’, zegt hij.

De lessen gingen verder met 
het verhaal van de herstelling en 
het relaas van de jonge Joseph 
Smith. ‘In het Boek van Mormon 
kreeg ik de uitnodiging om aan 
God te vragen of deze dingen 
wel waar zijn. Dan heb ik gebe-
den, en één les verder werd ik 
diep geraakt door een getuige-
nis van ouderling Tibbits. Na 
die les was niets nog hetzelfde. 
Jezus Christus werd mijn per-
soonlijke Verlosser.’

De doop was de volgende 
stap. Het was een goede 
gewoonte van de zendingslei-
der, broeder André Nuyens, om 

en toen zei president Monson: 
‘Iedere waardige jongeman die 
daartoe in staat is, dient zich op 
een zending voor te bereiden. 
Een zending is een priester-
schapsplicht — een verplichting 
aan de Heer, die ons zo veel 
heeft gegeven.’

Andy vertelt: ‘De Heilige 
Geest getuigde dat dit het ant-
woord was op mijn vraag. Het 
was niet het antwoord dat ik 
verwachtte. Maar ik weet dat 
alles wat van ons gevraagd 
wordt één kleine of grote stap 
voorwaarts is in ons geloof.’

Na een euforische overwin-
ning liep hij naar zijn voetbal-
trainer en zei hij dat hij het 
volgend seizoen niet meer zou 
meespelen met de ploeg. Hij 
was toen nog maar twee maan-
den lid van de kerk. Hij had zijn 

nieuwe leden een foto van de 
tempel te overhandigen. ‘Dit is 
uw volgende doel’, zei broeder 
Nuyens dan.

Intussen zat Andy vol met 
vragen over wat hij verder 
moest doen in zijn leven: ‘Zou 
ik blijven werken in de bouw? 
Zou ik proberen om een hoger 
voetbalniveau te bereiken?’ De 
zendelingenzusters nodigden 
hem uit om één vraag op te 
schrijven en mee te nemen naar 
de algemene conferentie van 
2 oktober 2010.

‘Ik heb deze vraag niet echt 
opgeschreven’, zegt hij, ‘maar 
ze zat duidelijk in mijn hoofd 
geprent: wat moet ik nu gaan 
doen in mijn leven?’ Hij hoorde 
president Thomas S. Monson 
spreken over nieuwe tempels 
die gebouwd gingen worden, 

Andy Thomas 
(rechts) met 
vrienden op 
een jongvol-
wassenencon-
ferentie.

Fo
to

 u
it 

co
lle

ct
ie 

va
n

 G
eo

rG
e 

tu
FF

in



R4 l i a h o n a

de plaats van de tempel  
in ons leven besproken
Frans Heijdemann

beslissingen in mijn leven.’
Hans Lubberink (gemeente 

Assen) sprak over de geeste-
lijke groei die we doormaken. 
‘Geloof, trouw en eerlijkheid 
zijn eigenschappen die onze 
hemelse Vader van ons ver-
wacht. Naar de tempel gaan 
helpt ons om de eigenschappen 
te ontwikkelen die we nodig 
hebben om bij onze hemelse 
Vader terug te komen. De ver-
bonden die ik in de tempel heb 
gesloten, helpen mij steeds om 
de juiste beslissingen te nemen 
in mijn leven.’

Wim Mooij (gemeente 
Emmen) gaf de raad om ruim 
de tijd te nemen voor bezoeken 
aan de tempel, zodat we niet 
gehaast binnenkomen en ons 
onvoldoende afstemmen op 
de geestelijke ervaring die we 
kunnen hebben. Broeder Mooij 
trok een vergelijking met erva-
ringen die hij als rijinstructeur 
heeft gehad. Zijn leerlingen 
mochten tijdens de rijlessen 
naar zelfgekozen muziek luis-
teren; hij merkte dat het, als 
ze naar luidruchtige, onrustige 
muziek luisterden, hun concen-
tratie en rijprestaties ongunstig 
beïnvloedde. Evenzo is het 
beter als we rustig naar de 

UiT de ringen en disTricTen

T ijdens de eerste con-
ferentie van de ring 
Apeldoorn van dit jaar 

was de plaats van de tempel in 
ons persoonlijk leven en ons 
gezinsleven een onderwerp 
dat op veel manieren werd 
besproken. Bisschop Perez van 
de wijk Arnhem vertelde over 
enkele persoonlijke ervaringen. 
‘Ik ben gedoopt toen ik 12 jaar 
was’, zei hij. ‘Ik vond het toen 
niet leuk als andere mensen 
zeiden wat ik moest doen, dus 
toen ze zeiden dat ik op zen-
ding moest gaan, deed ik dat 
niet. Toen ik eenmaal ouder-
ling was geworden, ging ik 
wel naar de tempel voor mijn 
begiftiging. Een jaar later was 
ik weer in de tempel en zei de 
Heer met zachte stem dat ik op 
zending moest gaan.

‘Na mijn zending maakte 
ik kennis met een Nederlands 
meisje. We werden goede 
vrienden. Op een dag waren 
we samen in de celestiale zaal 
van de Madridtempel en kreeg 
ik het gevoel dat ik haar ten 
huwelijk moest vragen.’ Na zijn 
huwelijk is broeder Perez in 
Nederland komen wonen. Hij 
zegt: ‘De tempel heeft mij tel-
kens geholpen bij belangrijke 

besluit genomen, wat niet bete-
kende dat alles daarna gemak-
kelijk zou gaan.

‘Een belangrijke beslissing 
als deze in mijn leven maakt 
de tegenstander actief’, zegt hij. 
‘Er waren zware beproevingen: 
gehoorzaamheid, geestelijke 
beproevingen, tegenstand van 
familie en vrienden, 40 graden 
koorts gedurende twee weken 
wegens een infectie van mijn 
scheenbeen, een meniscus- en 
kruisbandoperatie en daarna 
chronische huidproblemen. 
Maar als wij ons best doen om 
onze verbonden na te komen 
en daarin volharden, zijn de 
zegeningen ontelbaar.’

Dankbaar kijkt Andy terug 
op zijn eerste jaar als lid van 
kerk, ‘het beste jaar in mijn 
jonge leven’, zoals hij het 
noemt. Hij was blij toen hij de 
oproep ontving om in het zen-
dingsgebied Manchester (Enge-
land) te gaan werken. Op 15 
september 2011 vertrok hij naar 
het opleidingscentrum voor 
zendelingen in Engeland. Zijn 
recente ervaringen als onder-
zoeker en bekeerling kunnen 
hem helpen om onderzoekers 
in dat land te begeleiden. Voor 
zijn vertrek gaf hij de leden in 
Antwerpen een krachtig getui-
genis van de profeet Joseph 
Smith, het herstelde priester-
schap, het Boek van Mormon 
en de hedendaagse profeet, 
president Thomas S. Monson. ◼
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tempel gaan en zorgen dat we 
daar tijdig zijn om ons voor te 
bereiden op de dienst.

Resultaat van een zending
Enkele sprekers bespraken 

andere thema’s. Zo vertelde 
Vincent Feith wat zijn zending 
voor hem betekende: ‘Mijn 
zending ligt al wat jaren achter 
me, maar ik merk nog steeds 
wat voor invloed zij op mij heeft 
gehad. Twee jaar op zending 
gaan is in zekere zin een opof-
fering, maar de zegeningen zijn 
groter dan het offer dat we bren-
gen. Dat heb ik wel ervaren: je 
krijgt er zoveel voor terug!’

Eerst noemde hij de prakti-
sche ervaring: ‘Ik heb presen-
taties leren geven – daar heb ik 
bij mijn studie veel profijt van 
gehad. Ook mijn betere kennis 
van het Engels is me bij mijn 
studie goed van pas gekomen.’ 
Daarbij komt geestelijke groei: 
‘Als zendeling leer je hoe je de 
Schriften kunt bestuderen. Mijn 
kennis is enorm vergroot, vooral 
mijn kennis van het Boek van 
Mormon, dat voor mij veel meer 
is gaan leven.’

‘Stel u eens voor dat u een 
gids krijgt voor de rest van uw 
leven,’ zei president Spencer 
Hulleman. ‘Het Boek van 
Mormon is zo’n gids voor ons. 
Als er dingen zijn waar u mee 
zit, bedenk dan dat profeten als 
Jesaja, Nephi en Mormon onze 
tijd hebben gezien en voor ons 

idee dat ik ooit wilde trouwen 
en moeder wilde worden, maar 
ik kon het me allemaal nog 
niet goed voorstellen. Dat heeft 
heel lang geduurd. Pas toen ik 
me serieus had voorgenomen 
om me op een tempelhuwelijk 
voor te bereiden, vond ik mijn 
partner. Onze trouwdag was 
een geweldige dag. We waren 
beiden al eens bij een verze-
geldienst in de tempel geweest, 
maar pas toen drong het tot me 
door wat voor iets groots het 
was.’

Richard Westveer (gemeente 
Zwolle) zei in zijn toespraak: 
‘Mijn vrouw vertelde me dat ze 
al als dertienjarig meisje had 
besloten om in de tempel te 
trouwen: een ander huwelijk 
wilde ze niet. Later raakte ze 
bevriend met een jongeman 
die geen belangstelling voor de 

hebben geschreven.’
De ringpatriarch, Jan Aartsen, 

sprak over patriarchale zegens. 
‘Een patriarchale zegen legt je 
geen nieuwe verplichtingen 
op,’ legde hij uit, ‘maar bevat 
beloftes die in vervulling gaan 
als je leven daarop is afgestemd. 
De patriarchale zegen is eeu-
wig van aard: de vervulling van 
de beloftes in een zegen kan 
tijdens je aardse leven plaatsvin-
den of erna. Elke patriarchale 
zegen is persoonlijk en helpt je 
om dichter bij je hemelse Vader 
te komen.’

Welke richting kiezen wij?
Verschillende sprekers noem-

den de tempel in verband met 
het huwelijk. Wobina Muller-
de Bruin (gemeente Assen) 
vertelde: ‘Toen ik nog bij de 
jongeren hoorde, had ik wel het 

Een koor uit de 
wijk Apeldoorn 
zingt Terug 
naar huis.

Fo
to

 F
ra

n
s 

He
ijd

em
an

n



R6 l i a h o n a

kerk bleek te hebben. Toen het 
erop aankwam om te beslissen, 
wist ze dat dit niet de ware was 
voor haar.’ Hij zei dan ook: ‘Waar 
we ons op richten, zullen we 
komen. Als we ons op de tempel 
richten, is dat de plaats die we 
bereiken. Maak de tempel tot het 
doel van uw leven en laat zien 
hoe belangrijk die voor u is.’

President Dennis van der Put 
stelde de vraag: ‘Wanneer denken 
we aan ons verbond, de over-
eenkomst met de Heer die wij 
hebben gesloten?’ Die verbonden 
zijn voor ons persoonlijk en voor 
ons gezin van groot belang. ‘Ons 
tempelhuwelijk wordt een celes-
tiaal huwelijk wanneer we onze 
verbonden naleven.’

Ook Chris Kleijweg en 
Marianne Kleijweg, tempelpresi-
dent en tempelmater, behoorden 
tot de sprekers. Zuster Kleijweg 
belichtte nog een ander aspect 
van het tempelbezoek: ‘In de 
tempel is de geest van de Heer 
aanwezig om ons te inspireren 
en onze lasten te verlichten. Hoe 
meer wij het werk in de tempel 
doen en hoe vaker wij aan onze 
verbonden daar worden herin-
nerd, hoe dichter wij bij Jezus 
Christus komen.’

President Kleijweg sprak 
over het verhaal van koning 
Hizkia (ook bekend als Jechiz-
kia of Ezekias) uit het Oude 
Testament 1. Hij was 25 jaar toen 
hij zijn vader, Achaz, opvolgde 
– ‘iets ouder dan een pas 

teruggekeerde zendeling’, zei 
president Kleijweg. Achaz was 
in veel opzichten een slechte 
koning geweest: hij had altaren 
voor afgoden opgericht en de 
tempel in Jeruzalem gesloten. 
Hizkia liet al in de eerste maand 
van zijn regering de deuren van 
het huis des Heren weer ope-
nen en de priesters terugkeren 
naar de tempel. Hij ging ook 
naar de tempel om te bidden en 
met de profeet Jesaja te spreken, 
die hem waarschuwde voor een 
oorlog met de Assyriërs. Het 
grote Assyrische leger werd op 
wonderlijke wijze verslagen.

‘Wij hebben ook een huis des 
Heren in ons land’, zei president 
Kleijweg. ‘Onze bedreigingen 
komen niet van een buitenlands 
leger, maar van een vijand die 
tot diep in ons persoonlijke 
leven weet door te dringen.’ 
Toepasselijk vond hij wat het 
koor eerder die ochtend had 
gezongen:

Bind mij niet aan de wereld,
neem de last van mijn rug.
Laat mij zoeken naar mijn 

roeping
en ik keer naar uw huis terug.2

President Hulleman waar-
schuwde vooral de jeugd voor 
de verleidingen van de wereld: 
‘Dat de Satan zo aan jullie trekt, 
is omdat hij weet hoe belangrijk 
jullie voor hem zijn. Hij weet dat 
hij succes heeft als hij jullie kan 

wijsmaken dat het belangrijk is 
om geld te hebben, om er modi-
eus uit te zien en om populair te 
zijn in de ogen van de wereld. 
Maar er is een goede reden 
waarom God jullie vraagt om 
de verleidingen van de wereld 
te weerstaan.’

Hij vertelde het verhaal van 
een gezin dat op een afgelegen 
eiland woonde, duizenden kilo-
meters van de dichtstbijzijnde 
tempel. De vader en twee 
zoons werkten vier jaar lang 
ver van huis om genoeg geld 
voor een reis naar de tempel 
te sparen, zodat de leden van 
hun gezin aan elkaar konden 
worden verzegeld.3 Ook ande-
ren hebben veel opgeofferd 
om naar de tempel te kunnen 
gaan, maar vonden het de 
moeite waard. ‘De verzegelende 
macht in de tempel biedt ons 
bescherming tot in de eeuwig-
heid’, zei president Hulleman. 
Hij citeerde ook de aansporing 
van president Monson tot de 
jeugd: ‘Jonge vrienden in je 
tienerjaren, richt je altijd op de 
tempel. Doe niets dat je ervan 
weerhoudt om er naar binnen 
te gaan en deel te hebben aan 
de heilige en eeuwige zegenin-
gen daar.’ 4 ◼

NOteN
 1. Zie II Koningen 18–20, II Kronieken 

29–32, Jesaja 36–39.
 2. Terug naar huis, Nederlandse tekst 

van Johann August voor het lied 
Homeward bound.

 3. Liahona, mei 2011, pp. 91–92.
 4. Liahona, mei 2011, p. 93.
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aandacht voor 
regionale en plaatselijke 
kerkgeschiedenis
Frans Heijdemann

W ie de Bijbel en het Boek van Mormon 
aandachtig leest, ziet het snel genoeg: 
dit zijn niet alleen boeken over gods-

dienst en geloof, het zijn ook geschiedenisboeken. 
Geschiedschrijving was misschien niet de hoofd-
taak van de profeten vanouds, maar ze begrepen 
wel dat ook het vastleggen van de geschiedenis 
belangrijk kon zijn voor latere generaties. In de 
herstelde kerk was het al niet anders: Joseph 
Smith maakte een begin met het schrijven van de 
geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen, en nog steeds wor-
den belangrijke gebeurtenissen vastgelegd.

Hoewel dat zeker geldt voor de handelingen 
van de algemene autoriteiten en voor de wereld-
wijd opvallendste gebeurtenissen in de kerk, is de 
geschiedenis van de kerk in veel landen en plaat-
sen niet altijd systematisch beschreven en gedo-
cumenteerd. Voor West-Europa is daar de laatste 
jaren verandering in gekomen, want het is belang-
rijk dat ook de gebeurtenissen in de kerk in deze 
landen worden vastgelegd. In een aantal landen 
zijn er leden officieel aangesteld als kerkhistori-
cus, in andere landen moet dat nog gebeuren.

Al voordat de geschiedschrijving officieel werd 
georganiseerd, is er wel een en ander gedaan. 
Er zijn verschillende publicaties geweest over 
de geschiedenis van de kerk in Nederland. Wat 
betreft België zijn mij geen publicaties bekend, 
evenals Suriname en Curaçao, waar de kerk ove-
rigens nog veel korter is gevestigd en het aantal 
leden betrekkelijk klein is.

Op de regionale pagina’s van de Liahona hebben 

de afgelopen jaren onder mee arti-
kelen gestaan van Jan Weening, die 
zich uitgebreid heeft verdiept in de 
geschiedenis van de kerk in eigen land 
in de negentiende eeuw en de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Anderen 
hebben over kleinere onderdelen van 
de geschiedenis geschreven.

150 jaar Nederlandse geschiedenis
De viering en herdenking van de 

eerste doop in Nederland vormde 
de aanleiding tot de uitgifte van een 
nieuw boek, Predik alle volken; De 
geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen in Nederland, 1861 tot 
2011 (auteur A. A. Vreven, uitgever T. de Jonge). In 
dit fraai gebonden boek in A4-formaat zijn tal van 
hoogtepunten te vinden: de komst van de eerste 
zendelingen; de eerste dopelingen; de eerste publi-
catie van het Boek van Mormon in het Nederlands; 
de bouw van nieuwe kerkgebouwen in diverse 
plaatsen; het eerste bezoek van een president van 
de kerk aan Nederland (David O. McKay in 1952) 
en diens audiëntie bij koningin Juliana; het concert 
van het Mormoons Tabernakelkoor in Amsterdam 
(1955); de stichting van de eerste ring op het Euro-
pese vasteland (1961, met wijken in Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam); en als laatste en grootste 
hoogtepunt de inwijding van de Den Haagtempel 
in 2002. Ook dieptepunten zijn vermeld, zoals de 
agressie tegen zendelingen in 1867, het overlijden 
van zendelingen in 1899 en 1906 en de vele moei-
lijkheden die de leden ondervonden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

In dit met honderden foto’s geïllustreerde boek 
is nog veel meer interessants te vinden. Publici-
teit over de kerk in de Nederlandse pers komt 
regelmatig ter sprake, zendingswerk en emigratie 
worden besproken, ook het begin van het zen-
dingswerk in België. Het spreekt vanzelf dat in 

Het boek Predik 
alle volken.
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een boek van ruim 200 pagina’s over een periode 
van 150 jaar niet alles kon worden gemeld wat 
interessant is. Toch geeft dit boek, waarvoor meer 
dan honderd documenten zijn geraadpleegd, een 
boeiend beeld van hoe de kerk zich in anderhalve 
eeuw heeft ontwikkeld.

De wijk Antwerpen
In Antwerpen is George Tuffin al meer dan 

tien jaar bezig om de geschiedenis van de wijk te 
beschrijven. Tevens wordt daar de geschiedenis 
van de vroegere gemeente Mechelen in opgeno-
men. Het is een omvangrijk werk. De wijk hoopt 
het eerste deel, over de geschiedenis tot en met 
1959, nog dit jaar te publiceren. Daarna volgen 
er delen over perioden van telkens tien jaar, dus 
1960–1969, 1970–1979, enz. Het eerste deel was 
in principe al klaar, maar moest wegens de grote 
omvang worden ingekort. Ook de volgende delen 
bevatten veel informatie. Broeder Tuffin heeft 
talloze documenten bestudeerd en vele leden 
geïnterviewd om tot een behoorlijk volledige 
geschiedschrijving te komen.

Voor zover mij bekend is, is Antwerpen tot nu 
toe de enige wijk waar de geschiedschrijving zo 
grondig is aangepakt en tot een uitgebreide publi-
catie gaat leiden. Misschien kan dit voorbeeld 
door anderen worden gevolgd. Het is immers 
goed als we kunnen lezen wat er in het verleden 
is gebeurd en als de kostbare informatie over 
onze geschiedenis zorgvuldig wordt bewaard.

Kerkgeschiedenis nu en in de toekomst
Het afgelopen jaar is George Tuffin bovendien 

aangesteld als assistent-adviseur kerkgeschiede-
nis voor België. In die functie instrueert hij de 
wijkhistorici die in de wijken worden aangesteld, 
adviseert hij (in de units die nog geen wijkhisto-
ricus hebben) de wijk- en gemeentesecretarissen 
die historische verslagen opstellen en interviewt 
hij leden uit het Vlaamse deel van België over hun 

ervaringen als lid van de kerk. Hij helpt ook met 
het verzamelen van materiaal voor het nieuwe 
archief kerkgeschiedenis in Frankfurt. Daarnaast 
is hij van plan enkele boeken over de heiligen 
der laatste dagen in Vlaanderen te schrijven. In 
Nederland zal naar verwachting een soortgelijke 
functionaris worden aangesteld. ◼
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De nieuwe 
bisschap van de 
wijk Antwerpen: 
v.l.n.r. Patrick 
Verheyen, 
bisschop Gilbert 
Staepels, Robert 
Kempenaers.
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Kort nieuws
Nieuwe bisschap in Antwerpen

 De wijk Antwerpen heeft juist voor de 
jaarwisseling een nieuwe bisschap 
gekregen. Bisschop Johan Jonck-

heer en zijn raadgevers Camiel Debaene en 
Robert Kempenaers zijn met dank ontheven. 
De nieuwe bisschop is Gilbert Staepels, met 
Robert Kempenaers en Patrick Verheyen als 
raadgevers. ◼

inzendingen
Uw ervaringen, getuigenissen, foto’s en verslagen 

zijn welkom bij de redacteur van regionaal nieuws! 
adres: grovestins 64, 7608 hn almelo (nederland). 
e-mail: nieuws@liahona.nl ◼


