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Boodschap van de geBiedsleiding

en het wonder dat plaatsvond toen na 1989 het 
zendingswerk in die landen begon.

Het verhaal is nog niet ten einde. Het ont-
vouwt zich voor onze ogen. Profetieën gaan in 
vervulling. De Heer staat aan het roer en niets 
kan zijn werk tegenhouden. De groei van de kerk 
gaat tegenwoordig, net als vroeger, met geloofs-
daden en wonderen gepaard.

Het gebiedspresidium draagt al enkele jaren 
een ambitieuze en optimistische visie uit wat de 
groei van de kerk in Europa betreft. Als kinderen 
van Europa hebben we de ontluiking, ontwik-
keling en vestiging van de kerk meegemaakt. 
Het getuigenis van de wonderen uit het verleden 
voedt ons geloof voor de toekomst.

Regionaal nieuws

een tweede oogst
Ouderling Gérald J. Caussé (Frankrijk)
eerste raadgever in het gebied europa

 Ik raak altijd onder de indruk van de verhalen 
over de pioniers van de herstelde kerk. Hun 
daden getuigen van geloof en moed, waar alle 

leden inspiratie uit kunnen putten.
Europa speelt een belangrijke rol in dit hero-

ische verhaal. Het Europese continent was een 
veld dat gereed was om te oogsten. Duizenden 
van die pioniers ontvingen en aanvaardden het 
evangelie voordat ze naar Amerika trokken, de 
vergaderplaats die de profeet Joseph Smith had 
aangewezen.

De afgelopen jaren heb ik enkele van de plaat-
sen mogen bezoeken waar die eerste bekeer-
lingen vandaan kwamen. In Preston (Engeland) 
mijmerde ik bij de stille wateren van de rivier 
de Ribble, waar ruim 175 jaar geleden de eerste 
dopen in Europa hadden plaatsgevonden. Op 
de kades van Kopenhagen bewonderde ik het 
standbeeld van Kristina, die met een blik over de 
weidse zee de hoop symboliseert van duizenden 
Scandinaviërs die naar Zion opgingen.

In veel landen waar het evangelie pas later 
voet aan de grond heeft gekregen, kun je de 
eerste bekeerlingen gewoon zelf naar hun ver-
halen vragen! Velen zijn er nog steeds, actief, 
gelukkig en trots op hun verleden. Zij kunnen 
het enthousiasme van die beginjaren beschrijven, 
toen bijeenkomsten nog anoniem in kelders, bio-
scoopzalen of achterkamers van restaurants wer-
den gehouden. Velen herinneren zich de bouw 
van de eerste kerkgebouwen of de lange reizen 
naar de tempel in Zwitserland. In de oostelijke 
landen zullen de plaatselijke pioniers de jaren 
van ontbering achter het IJzeren Gordijn noemen, 

Ouderling  
Gérald J. Caussé
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We voelen dat een nieuwe geest ons continent 
beroert. Het aantal dopelingen neemt gestaag 
toe. Veel meer jonge mensen gaan op zending. 
Kerkdiensten en tempeldiensten worden in steeds 
grotere aantallen bijgewoond. We staan voor een 
nieuwe overvloedige oogst.

Een aantal jaren geleden sprak ouderling 
Gordon B. Hinckley met twee zendelingen in 
Zweden. Hij pakte een glas water en zei: ‘Zwe-
den is al jarenlang als dit glas water – er gebeurt 
niet veel. Halverwege de negentiende eeuw 
kwamen de eerste zendelingen naar Zweden en 
sloten duizenden mensen zich bij de kerk aan. 
Er was toen sprake van een grote en geweldige 
oogst. Wanneer jullie naar huis gaan, wil ik dat 
je de leden vertelt dat er een nieuwe oogst, 
een tweede oogst in Zweden zal plaatsvinden, 
waarbij duizenden Zweden tot de kerk zullen 
toetreden.’ 1

Die tweede oogst is en wordt uitgebreider dan 
de eerste. Europa is een smeltkroes van mensen 
uit de hele wereld geworden. Loop maar eens 
door de straten van onze grote steden, dan zal  
u dat niet ontgaan.

Jezus vertelde zijn discipelen over de laatste 
dagen: ‘Dit evangelie van het Koninkrijk zal in  
de gehele wereld gepredikt worden tot een getui-
genis voor alle volken.’ 2 Deze profetie gaat in 
vervulling nu er nieuwe landen voor de zende-
lingen opengaan, maar ook door de bekering in 
ons continent van duizenden die uit alle volken 
van de wereld afkomstig zijn. Deze mensen met 
uiteenlopende talen en culturen vormen een 
welkome aanwas voor de kerk en zijn een zegen 
voor onze wijken en gemeenten.

De leden in het huidige Europa spelen een 
historische rol in deze tweede oogst, net zoals dat 
in de beginjaren van de herstelling het geval was. 
Ik bid dat we ons allemaal laten inspireren door 
deze visie en dat we de handen ineenslaan om 
die te verwezenlijken. ◼

NOteN
 1. Ensign, juli 2000.
 2. Matteüs 24:14.

honderden genieten 
van roadshowavond
George tuffin (wijk Antwerpen)

Uit de ringen en districten

 Op zaterdag 17 maart werd er in Brussel 
een avond met toneelstukjes gehouden, 
een roadshowavond. De sportzaal van 

het kerkgebouw te Brussel werd omgetoverd tot 
een echte toneelzaal voor deze avond vol muziek, 
humor en gezelligheid. Negen wijken en gemeen-
ten vertoonden elk hun eigen show aan de ove-
rige leden van de ring Antwerpen.

Het ligt in de bedoeling om deze activiteit jaar-
lijks te herhalen. De organisatie berustte deze keer 
bij zuster Kirsty Boom en broeder MacLean Jr. Er 
was een jury samengesteld van zusters en broe-
ders die punten voor de verschillende toneelstuk-
jes mochten geven op de volgende onderdelen: 
podium en decor, verhaal en script, originaliteit, 
kwaliteit van het acteren, de zang en de dans, een 
goed begin en een duidelijk einde. Ook het voor-
programma van elke show kreeg punten.

De voorbereidingen door de optredende units 
begonnen reeds om drie uur ’s middags. Lang 

Leden uit 
Antwerpen 
met de door 
hen gewonnen 
beker voor de 
beste acteurs. 
V.l.n.r. Marie-
Louise Lepinoy-
Cleirbaut,  
Bart Torfs, 
Ingrid Sherlock, 
Connie van 
Eynde, Linda 
Pacquee.
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vooraf waren de organisatoren al aanwezig om 
alles in gereedheid te brengen. Gezien het de eer-
ste keer was dat we dit organiseerden, was er wel 
wat zenuwachtigheid: zou alles goed verlopen, en 
hebben we niets over het hoofd gezien? Er waren 
bijna 300 bezoekers, dus dat was alvast een succes!

Zuster Boom opende de avond. Voor de rest was 
het broeder MacLean, die de verschillende onderde-
len aan elkaar praatte. De gemeente Kortrijk mocht 
de avond openen. Zij hadden er hard aan gewerkt. 
Het voorprogramma was al een schot in de roos, 
met een parodie op de tune van de Flintstones en 
speciale bijpassende kleding. Het lied begon met:

Mormons, meet the Mormons!
Wij zijn één grote familie.
Van Salt Lake City tot in Kortrijk – 
een pagina vol historie – 
kiezen wij de goede weg steeds weer,
volgen wij een ware profeet.

Ook hun hoofdact, Jan en de tortelduiven, was 
zeer goed in elkaar gezet. De Kortrijkers oogstten 
veel bijval, maar aan de technische kant van de 
zaak haperde nog wel wat.

Daarna kwamen om beurten de acht andere 
units met hun show. De acts waren zeer ver-
scheiden van aard. Sommige waren verhalend, 
sommige waren zeer geestelijk, sommige vooral 
muzikaal of humoristisch. Maar alle acts hadden 
toch wel een zekere boodschap in zich.

Telkens na drie shows was er een pauze. Tij-
dens de eerste pauze brachten de jongemannen 
en jongevrouwen hotdogs en frisdrank rond. 
In de tweede pauze kregen we popcorn en 
suikerspinnen.

Na het laatste optreden moest de jury eerst 
beraadslagen, dan kwam de uitslag.

Heerlen was de winnaar, met een parodie op 
‘De tovenaar van Oz’. Kortrijk was tweede met 
maar één punt verschil. Voor elke unit was er een 
speciale vermelding, ieder had wel iets unieks. 
Het was een zeer geslaagde avond; de leden heb-
ben er veel plezier aan gehad. ◼

de Zhv helpt en stimuleert  
zusters nog steeds
Viering van 170 jaar ZHV in Rotterdam
annelies van dalen (wijk Dordrecht)

 Op 17 maart 1842 kwa-
men er 20 vrouwen 
bijeen op de bovenver-

dieping van een roodstenen 
winkeltje in Nauvoo in de Ver-
enigde Staten. De president 
van de kerk, Joseph Smith, 
was daarbij aanwezig, evenals 
zijn twee raadgevers: ouder-
ling John Taylor en ouderling 

Willard Richards. Het was 
een bijzondere dag, want op 
deze dag organiseerde de 
profeet de vrouwen op een 
door God geïnspireerde en 
goedgekeurde manier. Dit was 
de start van de Female Relief 
Society of Nauvoo, de voor-
loper van de huidige Zusters-
hulpvereniging (ZHV).

Goudkleurige kronen geven aan dat de zusters  
uit een hemels koningshuis komen.
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Op 17 maart 2012 kwamen er 
meer dan 90 vrouwen bijeen in 
een mooi kerkgebouw in Rotter-
dam in Nederland. De president 
van de ring Rotterdam, Jelmer de 
Jonge was daarbij aanwezig, met 
een van zijn raadgevers, broeder 
Leen Arie van Driel Kluit. Het 
was een bijzondere dag, want 
we vierden de 170ste verjaardag 
van de ZHV. Wereldwijd zijn mil-
joenen zusters samen gekomen 
om dit heugelijke feit te vieren 
met activiteiten. In Rotterdam 
zagen we de blije gezichten van 
zusters van verschillende leef-
tijden. Het was een gemengd 
gezelschap van verschillende 
nationaliteiten. Zo hoorde je ook 

vrouwen zijn door ons uit te 
spreken over hoe we ons voelen, 
wat we geloven en wie we zijn. 
De ZHV is bij uitstek een plek 
waar we Christus kunnen vol-
gen. Alle zusters zijn stuk voor 
stuk uniek in de ogen van onze 
hemelse Vader. Maar vrouwen 
hebben ook elkaars steun nodig, 
en de ZHV is vol vriendinnen.

President Jelmer de Jonge van 
de ring Rotterdam vertelde wat 
de ZHV in zijn leven heeft bete-
kend. Een van zijn grote voor-
beelden was zijn moeder, die 
vaak thuis vertelde wat ze bij de 
ZHV had geleerd. Zij bracht de 
doelen van de ZHV in praktijk 
en trachtte de lasten van andere 

gesprekken in het Duits, in het 
Engels en in het Spaans.

Carla Zwackhalen, presidente 
van de ZHV in de ring, wees 
op het thema van deze dag, 
‘Dochters in zijn koninkrijk’ aan 
door de zusters te wijzen op het 
nieuwe boek over de geschiede-
nis en het erfgoed van de ZHV. 
Dit boek kan iedere vrouw tot 
zegen zijn, lid of geen lid. Ze 
stelde voor deze kostbare schat 
te delen met anderen.

In Leer en Verbonden 25 
noemt de Heer Emma Smith (de 
eerste ZHV-presidente) ‘een uit-
verkoren vrouw’. Zuster Zwack-
halen liet de zusters inzien 
dat we allemaal uitverkoren 

Vrouwen uit 
verschillende 
tijdperken ver-
tellen over de 
uitdagingen in 
hun leven.
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gezinnen te verlichten, ook bij 
niet-leden. Ze had gehoord dat 
een lid van een andere vrouwen-
vereniging verschillende keren 
niet was komen opdagen. Deze 
vrouw lag in het ziekenhuis, 
maar niemand wist ervan. Moe-
der verzuchtte dat iedere vereni-
ging georganiseerd zou moeten 
zijn zoals de ZHV, want dan had 
men kunnen helpen de lasten 
van het gezin te verlichten.

President De Jonge vertelde 
ook dat zijn vrouw, toen zij der-
tien was, het enige actieve lid 
van de kerk was in haar gezin. 
Ze kreeg veel steun van ZHV-
zusters en werd regelmatig bij 
hen thuis uitgenodigd. Hierdoor 
ontwikkelde zij het verlangen 
om een goed lid te worden. Nu, 
jaren later is haar familie weer 
actief, mede dankzij de zusters 
die hun taken goed verrichtten.

De ZHV is opgericht om te 
voldoen aan de noden van de 
leden. De zusters ondersteu-
nen elkaar in hun taken en zijn 
elkaars vriendin, jong of oud. 
Ook de ZHV-nieuwsbrief van de 
ring helpt om de behoeften vast 
te stellen. Zo bleek bijvoorbeeld 
dat de Portugeestalige zusters 
er behoefte aan hadden om 
als groep bij elkaar te komen. 
Volgens een van hen, Angela, is 
de organisatie van deze groep 
‘het beste wat mij is overkomen 
sinds mijn doop’. Spoedig zullen 
Portugese zendelingen in Rotter-
dam deze leden helpen om hun 
vrienden en kennissen deelge-
noot van het evangelie te maken. 
Mochten er gelijksoortige of 

andere behoeften bestaan bij de 
zusters, dan hoeven ze het maar 
te laten weten.

Tot slot nodigde president De 
Jonge allen wier heilig vuur tot 
een waakvlammetje is gewor-
den, uit om deel te nemen aan 
het twaalfstappenplan: in een 
kleine groep van gelijkgestem-
den wordt in twaalf avonden 
besproken hoe we de evange-
liebeginselen in ons dagelijks 
leven kunnen toepassen.

Na deze toespraken geno-
ten de zusters van de muziek 
die door Karin Erkamp en 
Elizan Paulina ten gehore werd 
gebracht. Daarna werd de och-
tend besloten met getuigenissen 
van zusters van verschillende 
leeftijden. Dit gedeelte werd 
afgesloten door zuster Broekzit-
ter, die vertelde dat haar per-
soonlijke groei hoofdzakelijk 
te danken is aan het evangelie. 
Hierdoor heeft ze ook allerlei 
talenten ontwikkeld, variërend 
van autorijden tot piano spelen.

Na een voortreffelijke lunch 
volgde het middagprogramma, 
met presentaties door de ver-
schillende wijken. Die van de 
zusters uit Utrecht ging over het 
motto van de ZHV, ‘De liefde 
faalt nimmer’. Ze vertelden ons 
ook dat wij dochters zijn van een 
hemels Koningshuis. Uit Dor-
drecht kwam een verhaal van 
twee vrouwen: een hedendaagse 
jonge moeder, die schetste hoe 
het is om vrouw te zijn in deze 
tijd, met de voordelen van de 
moderne techniek en de nade-
len van de overtuigingen van 

de wereld van vandaag en hoe 
geluk een illusie kan zijn; en 
een 50-jarige pioniersvrouw die 
vertelde over de uitdagingen die 
zij in haar tijd heeft gekend.

De wijk Rotterdam 1 vierde 
de verjaardag van de ZHV door 
middel van een spel dat veel 
hilariteit teweegbracht. Bij de 
zusters van de wijk Den Bosch 
ging het om hun erfgoed van de 
ZHV. Er zijn zusters die al een 
erfgoed hebben gekregen van 
hun moeder, terwijl een andere 
zuster, die nog niet zolang lid is 
van de kerk, tracht haar dochter 
een erfgoed mee te geven. Met 
‘bouwstenen van de ZHV’ bouw-
den de zusters uit Den Bosch 
een menselijke piramide. Verder 
brachten ze ‘Wij zusters van 
Zion’ tweestemmig ten gehore.

Uit de wijk Gouda kwam een 
prachtige computerpresentatie 
van ZHV-zusters in actie. Daarbij 
was goed te zien dat er in de 
wijk Gouda veel verschillende 
nationaliteiten vertegenwoor-
digd zijn. De wijk Spijkenisse 
wist de zusters tot tranen toe 
te bewegen door zang, toneel-
spel en een prachtig gedicht 
‘The crossing of the icy river’ 
(het oversteken van de bevro-
ren rivier), over het geloof van 
vrouwen in de pionierstijd. In 
een presentatie uit de wijk Rot-
terdam 2 kwamen ZHV-presi-
dentes van weleer voorbij: een 
prachtige hommage aan hen die 
er niet meer zijn en die zoveel 
gedaan hebben. Geweldig, wat 
een talentvolle zusters er te vin-
den zijn in de ZHV. ◼
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toegenomen media-aandacht 
voor de kerk

tv-programma terzake
Ook voor het Vlaamse tv-programma Terzake 

vormden de Amerikaanse verkiezingen de aanlei-
ding voor een reportage over De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Er 
waren kritische opmerkingen te horen, maar er 
werden ook leden geïnterviewd, waaronder J. W. 
Marriott Jr., eigenaar van de bekende hotelketen, 
die vertelde dat zijn succes aan hard werken te dan-
ken is en uitlegde hoe belangrijk het gezinsleven is. 
Zendelingenzusters die het woord kregen, vertel-
den over het Boek van Mormon. Ook tempelwerk 
en de plaatsvervangende doop voor overledenen 
kwamen aan bod. De uitzending werd besloten 
met zang door het Mormoons Tabernakelkoor.

‘Wat geloven mormonen eigenlijk?’
Een dubbele pagina in maar liefst zeven dag-

bladen in Zuid- en Oost-Nederland was gewijd 
aan het onderwerp ‘mormonen’. Een grote kop 
met de woorden ‘Mormoon for president ’ maakte 
duidelijk waar het om ging: zou Mitt Romney kans 
maken om president van de Verenigde Staten te 
worden? En hoe zit het dan met die godsdienst 
van hem? Wat geloven die mensen eigenlijk?  
Een journaliste van het Brabants Dagblad ging 
op onderzoek uit, bezocht een kerkdienst in Den 
Bosch en interviewde Richard Sleegers, die haar 
vertelde dat hij diverse kerken heeft onderzocht, 
door het lezen van het Boek van Mormon een 
getuigenis kreeg en na zijn doop op zending ging. 
In een uitgebreid artikel deed Monique Prins 
verslag van haar bezoek aan de kerk, waar de 
deelname van jonge kinderen haar opviel. Allerlei 
wetenswaardigheden over de kerk werden toege-
voegd, terwijl eruit springende teksten als ‘Familie 
staat centraal’ en ‘Wij blijven bij elkaar tot in de 
eeuwigheid’ de aandacht vestigden op belangrijke 
punten in ons geloof. ◼

Sinds het begin van dit jaar is de kerk regel-
matig in het nieuws geweest – in de Ver-
enigde Staten zeldzaam veel, maar ook in 

Nederland en België meer dan de afgelopen 
jaren. De politieke ontwikkelingen in Amerika 
waren daar de voornaamste oorzaak van, maar 
er waren meer aanleidingen om over de kerk, 
haar leden en hun geloof te schrijven of te praten. 
Niet alle berichtgeving was helemaal correct, 
maar gelukkig waren er ook journalisten die zelf 
contact opnamen met leden van de kerk om meer 
over hun geloof te weten te komen.

Een van de misschien minder onopvallende 
berichten verscheen in De Telegraaf onder de 
kop ‘Droomhuwelijk voor kidnapslachtoffer’.  
Het ging over Elizabeth Smart, die tien jaar gele-
den in het nieuws kwam doordat ze als meisje 
van veertien uit haar slaapkamer in Salt Lake 
City werd ontvoerd door een geestelijk gestoord 
echtpaar. Meer dan negen maanden duurde het 
tot haar verblijfplaats werd ontdekt en haar ont-
voerders werden gearresteerd. Na de middelbare 
school studeerde ze harp aan de Brigham Young 
University en daarna ging ze op zending in 
Frankrijk. Met een zendeling uit Schotland die  
ze daar ontmoette, hield ze contact en trouwde 
ze uiteindelijk dit jaar in februari.

Op een website met plaatselijk nieuws uit  
een deel van Noord-Brabant, Thuis in het 
nieuws, verscheen op 20 maart een bericht met 
als kop ‘Mormonen bezoeken Elde College’.  
Op een school in Schijndel waren twee zendelin-
gen uitgenodigd naar aanleiding van een klasse-
gesprek over de Amerikaanse verkiezingen.  
Ze vertelden de leerlingen over het dagelijks 
leven in hun geboorteland en natuurlijk over 
hun geloof. ‘Voor zowel onze gasten als de 
leerlingen was het een zeer interessante bijeen-
komst’, vermeldde het artikel.
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Twee maal per jaar worden 
er in Apeldoorn work-
shops aangeboden die 

echtparen helpen om beter te 
communiceren, elkaar beter te 
begrijpen en meer van elkaar te 
genieten en die ouders helpen 
bij de omgang met hun kin-
deren en met de problemen 
waar ze naarmate hun kinde-
ren opgroeien mee te maken 
kunnen krijgen. Op 10 maart 
verzorgden deskundigen op ver-
schillende gebieden een zestal 
workshops waaruit de deelne-
mers konden kiezen.

‘Ons geluk hangt grotendeels 
af van onze persoonlijke rela-
ties’ zegt Margriet Noot, die een 
workshop over communicatie 
binnen het huwelijk verzorgde. 
Ook moeilijke, ‘gevoelige’ 
onderwerpen moeten partners 
met elkaar kunnen bespreken, 

behandelde onderwerp. Het 
gedrag van opgroeiende kinde-
ren komt voort uit hun behoef-
ten en hun gevoelens. Het 
opgroeien is tevens een leer-
proces. ‘In dat leerproces doen 
kinderen soms dingen die wij 
als ouders niet prettig vinden’, 
zegt zuster Gerritsen. Hoe gaan 
ze daar mee om? Er zijn ouders 
die een systeem van straffen en 
beloningen toepassen. Een vorm 
van manipuleren die de kinde-
ren niet echt stimuleert om zelf-
standig verantwoorde keuzes te 
maken. Het is goed als ouders 
de behoeften van hun kinderen 
herkennen en erkennen, waarbij 
wederzijds vertrouwen de posi-
tieve basis vormt.

De tempel en het gezin
‘Gaan we alleen naar de tem-

pel om de doden te verlossen?’ 
vraagt Hans Noot zich af. Mis-
schien doen we onszelf te kort 
als we het idee hebben dat we 

waarbij ze open moeten staan 
voor elkaars mening en het 
gevoel horen te hebben dat ze 
zich veilig kunnen uiten. De 
deelnemers aan de workshop 
bespraken wat ze wel of niet 
zouden moeten doen om op 
een prettige, veilige manier 
binnen hun huwelijksrelatie van 
gedachten te kunnen wisselen.

Door allerlei oorzaken kan 
iemand last krijgen van stress. 
En wanneer dat gebeurt, is de 
kans groot dat het gezin daar-
onder lijdt. Marijke Top gaf tips 
voor het bewaken van de eigen 
energie, het positief beïnvloe-
den van het eigen gedrag en het 
omgaan met stress.

‘Opgroeien in vertrouwen’ 
was het door Shelley Gerritsen 

Workshops bieden ideeën om 
aan een beter gezin te bouwen
Frans Heijdemann (wijk Hengelo)

Aandachtig 
luisterende 
deelnemers aan 
een van de zes 
workshops.

Fo
to

 C
ar

Lo
 B

o
s

De lunch is weer 
goed verzorgd. Fo

to
 C

ar
Lo

 B
o

s



R8 l i a h o n a

alleen naar de tempel gaan  
om verordeningen voor overle-
denen te verrichten. ‘De tempel 
is er om onszelf te redden en 
om beter contact met God te 
krijgen’, vindt broeder Noot. 
‘Hoe vaak staan we erbij stil  
dat de tempel er ook is voor 
ons huwelijk en voor ons 
gezin?’ Met de deelnemers aan 
zijn workshop besprak hij hoe 
de diensten in de tempel ons 
gezin kunnen versterken en wat 
we kunnen doen om onze kin-
deren zich thuis te laten voelen 
in de tempel.

Jozua en zijn tomtom
Een door Han van Damme 

geleide workshop had de 
intrigerende titel ‘Jozua en zijn 
TomTom’. Waren er in Bijbelse 
tijden dan al navigatieapparaten? 
Broeder Van Damme beschikt 
over jarenlange ervaring in het 
bedrijfsleven en sprak over het 
daar veel gehanteerde begrip 
mission statement: een door de 
directie van een onderneming 
geformuleerde verklaring wat 
het uiteindelijke doel is van een 
bedrijf, ofwel: wat men graag 
wil bereiken. Jozua had zo’n 
mission statement: ‘Ik en mijn 
huis, wij zullen de Here dienen!’ 
( Jozua 24:15). Dat hielp hem 
om de juiste richting te kiezen. 
Voor ons huwelijk of ons gezin 
kan het nuttig zijn om een eigen 
mission statement op te stel-
len. Het werkt het beste als het 
een concreet doel is dat met het 
hele gezin is besproken en als 
het werken aan dat doel niet 

ouders daarvan onbezorgd aan 
de workshops van hun keuze 
konden deelnemen. Intussen 
kunnen we uitkijken naar weer 
zo’n fijne dag, op zaterdag 
3 november. ◼
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wordt uitgesteld. Weten waar we 
naar toe willen werken zal ons 
dan telkens weer helpen om de 
juiste weg te nemen.

Kinderen en de gevaren  
van internet

‘Internet is leuk, makkelijk 
en leerzaam, maar kan ook 
gevaarlijk zijn als je niet voor-
zichtig bent’, zegt Daniëlle van 
Damme. ‘Geweld en porno-
grafie zijn maar één klik van 
je kind verwijderd.’ De cijfers 
die ze in haar workshop pre-
senteerde, logen er niet om: 
als kinderen zonder toezicht 
of beperkingen op internet 
gaan ‘surfen’, dingen gaan zoe-
ken die ze interesseren of spel-
letjes gaan doen, is de kans dat 
ze ongewenste dingen te zien 
krijgen of in contact komen 
met onbetrouwbare personen 
bijna 100 procent. Een greep 
uit de gegeven tips: beveilig de 
computer goed met anti-virus-
software en anti-spyware, word 
‘vriend’ van je eigen kinderen 
en kleinkinderen als ze actief 
zijn op Hyves of Facebook, 
denk aan een kinderabonne-
ment voor de mobiele telefoon 
en een kinderbrowser (MyBee) 
voor de pc voor jonge kinderen, 
waarschuw ze voor uitnodigin-
gen van onbekenden.

Voor ouders, echtparen en 
toekomstige partners was het 
een leuke, boeiende en leer-
zame dag. Tussen de workshops 
was er een uitstekende lunch 
verzorgd, en er was ook oppas 
voor jonge kinderen, zodat de 

het doel om 
tijdens de work-
shop een cake te 
bakken, is in elk 
geval bereikt.
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Met ‘uw bijdrage’ wordt niet de bescheiden 
abonnementsprijs voor de Liahona bedoeld, 

maar wat u als lezer kunt doen om andere lezers iets 
mee te geven – bijvoorbeeld uw getuigenis, ervarin-
gen met zendingswerk of familiegeschiedenis, een 
fijne activiteit die u hebt meegemaakt of een mooie 
foto die u hebt genomen. schrijf uw ervaringen eens 
op en stuur ze naar: redactie regionaal nieuws, 
grovestins 64, 7608 hn almelo, nederland. ook 
foto’s kunt u naar dit adres sturen, of per e-mail aan: 
nieuws@liahona.nl ◼

Uw bijdrage aan de Liahona


