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 Hebt u wel eens de vraag 
gehoord ‘Hoe versterk ik 
mijn getuigenis?’ of in een 

les in de kerk de aansporing 
gehoord ‘Om sterk te blijven, 
moet u uw getuigenis voeden’?

Een getuigenis krijgen en 
behouden als levende getuige 
van wat wij weten dat waar is, is 
van onmisbaar belang voor onze 
geestelijke groei op onze reis 
door het sterfelijk leven. Daarom 
moeten we begrijpen wat een 
getuigenis is, hoe we er een krij-
gen, en wat we moeten doen om 
het te voeden en te versterken.

Laten we om te beginnen 
beter proberen te begrij-
pen wat een getuigenis is. 
Ouderling Dallin H. Oaks 
heeft gezegd: ‘Een getuigenis 
van het evangelie is een per-
soonlijke overtuiging die de 
Heilige Geest onze ziel geeft 
dat bepaalde feiten van eeu-
wig belang waar zijn, en dat 
wij weten dat ze waar zijn.’ 1

Het fundament van een 
getuigenis is te weten dat onze 
hemelse Vader leeft en dat 
Hij zijn kinderen liefheeft; dat 
Jezus Christus leeft, dat Hij de 
Zoon van God is, en dat Hij 
de oneindige verzoening heeft 
volbracht; dat Joseph Smith de 

zoals de Geest die onderricht 
of bevestigt.’2 Als we zeggen te 
weten dat iets in het evangelie 
waar is, dan zeggen we in feite 
dat we gevoeld hebben dat het 
waar is. We kunnen niet weten 
dat iets waar is zonder in ons 
hart te voelen dat het zo is!

In de Gids bij de Schriften 
staat ook dat begrip inhoudt 
‘kennis [te] verkrijgen of de 
betekenis gaan inzien van een 
waarheid, met inbegrip van 
de toepassing daarvan op het 
leven.’ 3 Om dat waarvan we 
hebben gevoeld dat het waar is 
te begrijpen of bevatten, moe-
ten we het naleven en toepas-
sen. Dan pas wordt onze kennis 
volledig en compleet.

Ik kan bijvoorbeeld weten dat 
de wet van de tiende een waar 
beginsel is, en een goddelijke 
wet van onze hemelse Vader. 
Die kennis kan ik krijgen door 
te lezen, overpeinzen en bid-
den over het beginsel van de 
tiende, of door iemand erin te 
horen onderrichten en door de 
Heilige Geest een bevestiging te 
ontvangen dat het waar is. Maar 
als ik na het ontvangen van die 
bevestiging nooit tiende betaal, 
hoe kan ik dan zeggen dat ik 
werkelijk begrijp wat tiende is?
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profeet van God is die werd 
geroepen om het evangelie 
te herstellen; dat De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen de ware 
kerk van de Heiland op aarde 
is; en dat de kerk heden ten 
dage wordt geleid door een 
levende profeet. Op dat fun-
dament groeit een getuigenis 
uit tot een overtuiging van alle 
evangeliebeginselen.

Volgens De gids bij de 
Schriften is de definitie van 
kennis ‘begrip en inzicht, in 
het bijzonder van de waarheid 

Ouderling  
José A. Teixeira
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Een getuigenis van een wet 
of beginsel van het evangelie is 
een verklaring van zowel ken-
nis die door de Heilige Geest 
aan ons is geopenbaard als van 
het begrip dat we van die ken-
nis verkregen hebben door die 
wet of dat beginsel voortdurend 
na te leven.

Een van de beste manieren 
om ons getuigenis te ontwik-
kelen en versterken, is naar 
de tempel te gaan. De tempel 
is voor ons als leden van De 
Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
een symbool van ons geloof 
en ons getuigenis. Er is geen 
betere manier om zowel onze 
kennis als ons begrip van het 
evangelie uit te breiden dan 
naar de tempel te gaan. Wat we 
moeten doen om in aanmerking 
te komen voor een bezoek aan 
het huis van de Heer, en wat 
we leren als we er zijn, voedt 
en versterkt voortdurend ons 
getuigenis.

We zijn in ons gebied geze-
gend met veel tempels. Laten 
we van de tempel een symbool 
maken van onze toewijding 
door er zo vaak heen te gaan 
als we kunnen. Doen we dat, 
dan blijven we kennis en begrip 
opdoen die ons getuigenis 
zullen versterken en ons leven 
zullen vervullen met vreugde 
en gemoedsrust. ◼
NOTeN
 1. Dallin H. Oaks, ‘Getuigenis’,  

Liahona, mei 2008, p. 26.
 2. De Gids bij de Schriften, ‘Kennis’, 

scriptures.lds.org/nl.
 3. De Gids bij de Schriften, ‘Begrijpen, 

begrip’, scriptures.lds.org/nl.

 In de lente van dit jaar is er een nieuw gebieds-
presidium voor Europa aangekondigd. Vanaf 
1 augustus 2012 is ouderling José A. Teixeira 

werkzaam als gebiedspresident, met ouderling 
Patrick Kearon als eerste raadgever en ouderling 
Kent F. Richards als tweede raadgever. Deze broe-
ders hebben ieder een verschillende achtergrond en 
beginnen met veel ervaring aan hun nieuwe taken.

Ouderling José Teixeira
Op 5 april 2008 is ouderling José Teixeira geroe-

pen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. 
Ten tijde van zijn roeping was hij president van  
het zendingsgebied São Paulo-Zuid in Brazilië.

Ouderling Teixeira is afgestudeerd in accoun-
ting en business management. Voordat hij geroe-
pen werd om voltijd voor de kerk te werken, was 
hij internationaal controller van de kerk. Hij was 
verantwoordelijk voor Europa en Afrika. In deze 
functie was hij verantwoordelijk voor het proces-
singcentrum in Solihull (Engeland) en hield hij 
toezicht op de controllers in de gebieden Europa-
Oost, Europa-Midden, Europa-West, Afrika- 
Zuidoost en Afrika-West.

Hij heeft tal van kerkroepingen gehad, waar-
onder voltijdzendeling in het zendingsgebied 
Lissabon (Portugal), quorumpresident ouder-
lingen, groepsleider hogepriesters, raadgever 
van de bisschop, hogeraadslid, ringpresident en 
gebiedszeventiger in het gebied Europa-West van 
1997-2005. Zijn recentste roeping was tweede 
raadgever in het gebiedspresidium van Europa.

Ouderling Teixeira is op 24 februari 1961 
geboren in Vila Real (Portugal). Hij is in juni 1984 
getrouwd met Maria Filomena Lopes Teles Grilo. 
Zij hebben drie kinderen.

Ouderling Patrick Kearon
Op 3 april 2010 is ouderling Patrick Kearon 

geroepen als lid van het Eerste Quorum der 
Zeventig. Ten tijde van zijn roeping was hij 

nieuw gebiedspresidium europa

Ouderling Patrick Kearon

Ouderling José A. Teixeira

Ouderling Kent F. Richards
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werkzaam als lid van het Derde Quorum der 
Zeventig in het gebied Europa.

Ouderling Kearon heeft gestudeerd in het Midden-
Oosten en in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft in het 
Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en de Verenigde 
Staten gewoond en gewerkt en is in verschillende 
bedrijfstakken werkzaam geweest, waaronder de 
gezondheidszorg en de levensmiddelen-, auto- en 
transportbranche. Hij heeft een eigen bedrijf als com-
municatieconsulent gehad. Op maatschappelijk vlak 
is hij lid geweest van de besturen van verschillende 
liefdadigheidsinstellingen, een school, een onderne-
mingsinstituut en een hogeschool.

Na zijn toetreding tot de kerk op kerstavond 1987 
heeft ouderling Kearon talrijke roepingen gehad in 
de kerk, onder meer assistent-wijkadministrateur, 
jongemannenpresident van de wijk, raadgever van de 
bisschop, gemeentepresident, ringpresident en gebieds-
zeventiger van 2005–2010. Ouderling Kearon is alge-
meen autoriteit en is in die roeping werkzaam geweest 
als assistent-algemeen bestuurder van de afdeling 
priesterschapszaken en de afdeling mediadiensten.

Ouderling Kearon is op 18 juli 1961 geboren in 
Carlisle (Cumberland, Engeland). Hij is in 1991 met 
Jennifer Carole Hulme getrouwd. Zij hebben vier 
kinderen, van wie er een is overleden.

Ouderling Kent F. Richards
Op 4 april 2009 is ouderling Kent F. Richards 

geroepen als lid van het Tweede Quorum der 
Zeventig. Voorafgaand aan zijn roeping in het gebied 
Europa was hij werkzaam als tweede raadgever in 
het gebiedspresidium van Chili.

Met betrekking tot zijn beroepsmatige achtergrond: 
in 1969 ontving ouderling Richards een bachelors-
graad en in 1972 een medische graad, beide aan de 
University of Utah (VS). Hij is werkzaam geweest als 
chirurg en voorzitter van de afdeling chirurgie in het 
kerkelijk ziekenhuis in Salt Lake City (Utah, VS). Hij 
bekleedde vier jaar de functie van senior vice-presi-
dent van Intermountain Health Care en is ook lid van 
de raad van bestuur van deze organisatie geweest. 
Tevens is ouderling Richards hoogleraar klinische 
chirurgie aan de University of Utah geweest.

Ouderling Richards is werkzaam geweest in tal 
van kerkfuncties, waaronder die van zendeling in 
het zendingsgebied Mexico-Zuid, quorumpresident 
ouderlingen, bisschop, scoutleider, hogeraadslid, 
ringpresident en president van het zendingsgebied 
San Antonio (Texas, VS).

Ouderling Richards is op 25 februari 1946 in Salt 
Lake City (Utah, VS) geboren. Hij is in augustus 1968 
getrouwd met Marsha Gurr. Ze hebben acht kinderen.

een spannende tijd voor europa
In 2009 zei het gebiedspresidium van Europa, 

waar ouderling Teixeira deel van uitmaakte, in het 
verslag van het gebiedscomité: ‘Als we de nieuwe 
leden behouden, onze jongeren redden en de min-
deractieven blijven heractiveren, zullen we het aantal 
actieve leden in het gebied Europa binnen tien jaar 
kunnen verdubbelen.’ Het huidige gebiedspresidium 
is vastbesloten om dit werk, dat drie jaar geleden van 
start ging, voort te zetten. Ze willen het gestelde doel 
tegen 2020 bereiken.

Er gebeuren geweldige dingen in het gebied 
Europa. De leden sterken zichzelf en hun gezin, 
trachten degenen te redden die afgedwaald zijn en 
nodigen hun familieleden en vrienden uit om de 
avondmaalsdienst bij te wonen. Het opkomende 
geslacht groeit in geloof en getuigenis, woont dage-
lijks seminarie- en instituutslessen bij, gaat naar bij-
zondere jeugdconferenties voor meerdere ringen en 
naar activiteiten voor jongvolwassenen, en past de 
beginselen en richtlijnen uit Voor de kracht van de 
jeugd en Plicht jegens God toe. Het aantal jongeren 
dat op een voltijdzending wordt geroepen, wordt 
ieder jaar groter. Het tempelbezoek neemt gestaag 
toe, evenals het aantal bekeerlingen.

De leden van dit gebiedspresidium houden van 
de Heer en van de leden van de kerk in Europa. 
Ze weten dat de Heer hier wonderen kan verrichten 
als de leden hun liefde voor Hem tonen door zijn 
profeet en uitgekozen leiders te volgen, hun eigen 
geloof en getuigenis te vergroten, en toegewijd 
anderen in een geest van uitnodiging en liefde de 
helpende hand te reiken. Dit is een mooie tijd om 
in Europa lid van de kerk te zijn! ◼
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 Enkele maanden geleden 
is een nieuwe zendings-
president aan zijn taak 

in Nederland en Vlaanderen 
begonnen. President Alden C. 
Robinson is geroepen om met 
ingang van 1 juli j.l. president 
Scott M. Brubaker op te volgen 
als president van het zendings-
gebied België-Nederland.

Alden Charles Robinson (62) 
is als jonge ouderling op zen-
ding geweest in de toenmalige 
Nederlandse Zending. Na zijn 
terugkeer naar de Verenigde 
Staten is hij onder meer scout-
coach, jongemannenpresident, 
groepsleider hogepriesters, raad-
gever in de bisschap, bisschop 
en raadgever in het ringpresi-
dium geweest. Ten tijde van zijn 
roeping als zendingspresident 

 A ls kind van vier jaar ging ik naar de 
kleuterschool. Mijn moeder liet me naar 
de school bij ons om de hoek gaan, dat 

was een schooltje met de Bijbel. Daar werd 
al uit de kinderbijbel voorgelezen en er werd 
gebeden. Toen ik zes jaar was, ging ik naar het 
basisonderwijs — omdat het dicht bij huis was 
werd dat de lagere school waar die kleuter-
school bij hoorde, dus ook de school met de 
Bijbel. Achteraf is dat een voordeel geweest, 
want op latere leeftijd had ik al wat kennis van 
het evangelie.

Toen ik tien jaar was brak de oorlog uit, een 
nare tijd. We wisten wat we moesten doen als 
er luchtalarm was: met z’n allen uit de klassen 
en naar de kelder. Dat is lang in mijn geheugen 
gebleven.

Toen ik veertien was, kregen we de honger-
winter. We woonden in Rotterdam, en er was 
daar geen aanvoer van voedsel meer. Met een 
vriendje ving ik visjes met een zelfgemaakt 
schepnet; die werden op een potkacheltje 
gebakken met wat olie van de buurvrouw — 
haar man was schilder en had olie om verf te 
verdunnen.

Op het laatst zei mijn moeder: ‘Er is geen 
eten meer. Ga maar naar het noordoosten 
van het land.’ Dus in februari 1944 ging ik 
lopend op weg naar het oosten, met een jam-
potje met gekookte suikerbiet. In Gouda slie-
pen we in een gebouw van het Rode Kruis, 
en daar ontmoette ik een vrouw met twee 
kleine kinderen in een uitgebouwde kinder-
wagen. Zij kwam uit Leiden en moest naar 
Twello (tussen Deventer en Apeldoorn). Ik 
besloot haar te helpen: we maakten een stuk 
touw aan de kinderwagen vast en trokken 
die van Gouda naar Twello. Na tweeënhalve 

infOrmatie

nieuwe zendingspresident  
voor nederland en vlaanderen

was broeder Robinson zon-
dagsschoolleerkracht in de wijk 
Flowell van de ring Fillmore 
(Utah). Tevens was hij direc-
teur van een technisch bedrijf, 
Sunrise Engineering.

President Robinson wordt 
in zijn nieuwe taak onder-
steund door zijn vrouw, 
Brenda Robinson-Peterson, 
die eveneens zondagsschool-
leerkracht was ten tijde van 
haar roeping. Eerder heeft 
zij roepingen gehad als 
ZHV-leerkracht, instituurleer-
kracht, muziekleidster in het 
jeugdwerk, koordirigente, 
leidster van jongevrouwen-
kampen en jongevrouwen-
presidente van de ring. 
President en zuster Robinson 
hebben drie kinderen. ◼

President 
en zuster 
Robinson

heiligen der laatste dagen 
aan het WOOrd

Wat is het evangelie  
dat u zo zeer verblijdt?
Willem van driel (wijk Hengelo)
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dag, op het adres in Twello, kregen we  
goed eten.

Mijn doel was naar Nijverdal te gaan, maar 
dat kon niet omdat daar V1- en V2-raketten 
werden afgeschoten, daarom liep ik naar 
Almelo. Toen ik vlakbij Almelo kwam en erg 
moe was, ging ik even langs de weg zitten. 
Een fietser stopte en vroeg mij waar ik van-
daan kwam en waar ik heenging. Hij gaf me 
zijn adres en ik werd er met open armen ont-
vangen. Ik voelde dat deze mensen gelovig 
moesten zijn. Ik ben tot na de oorlog in Almelo 
gebleven.

Toen ik 21 jaar was, ben ik getrouwd; we 
hebben zes kinderen gekregen. Een dochtertje 
is jong overleden in het ziekenhuis in Zeist. 
Daarna heb ik vaak gebeden: ‘Heer, waarom 
is dit kind gestorven?’ Ik wist er niet goed raad 
mee en bad op een avond: ‘Heer, wijs mij de 
weg, want ik weet het niet.’ Toen kreeg ik een 
bijzonder gevoel, waardoor ik begreep dat de 
Heer me zou helpen.

De volgende dag rond half zes, toen we 
net zouden gaan eten en de kinderen al aan 
tafel zaten, werd er aangebeld. Mijn vrouw 
zei: ‘Laat maar, het zijn zeker Jehova’s Getui-
gen’ , maar toch deed ik open en zag twee 
jonge mannen voor de deur staan, zende-
lingen van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Toen ik met 
hen sprak, kreeg ik een bijzonder gevoel, 
hetzelfde gevoel als de dag daarvoor tijdens 
mijn avondgebed. Ik vroeg waar zij woon-
den, en zij zijn mij in het evangelie gaan 
onderwijzen. Dat was in december 1970. Op 
10 februari 1971 ben ik in de kerk in Utrecht 
gedoopt. Vanaf die tijd is mijn leven veran-
derd en heb ik mijn medemens lief leren 
hebben. Het evangelie heeft me veel blijd-
schap gegeven.

Intussen heb ik in verschillende plaatsen 
gewoond en heb ik verschillende taken gehad 
in de kerk, waaronder het organiseren van 
een nieuwe gemeente (de tegenwoordige wijk 

Willem  
van Driel
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Almere). Het was geen gemakkelijke, maar wel 
een mooie taak.

Ik heb een getuigenis van Jezus Chris-
tus en van zijn kerk op aarde. Eenieder die 
werkelijk gelukkig wil worden, raad ik aan 
om de stap te nemen om gedoopt te worden 
en de blijdschap van het evangelie te ervaren. 
Als u weet dat God de Vader en zijn Zoon 
Jezus Christus ons liefhebben, dan zal er een 
jubel in u zijn. Ik weet dat het zo is. God is 
liefdevol. ◼
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 Voor de seminariecursisten 
uit Nederland en Vlaande-
ren en hun leerkrachten 

werd het studiejaar 2011-2012 
op 23 juni met een topdag in 
de kerk in Den Haag beëindigd. 
Een feestelijke dag, want er 
werden diploma’s en certificaten 
uitgereikt aan degenen die dit 
jaar het seminarie afrondden. De 
certificaten waren bestemd voor 
de cursisten die twee of drie jaar 
aan het seminarie hebben deel-
genomen, de diploma’s werden 
uitgereikt aan de cursisten die 
vier jaar lang de seminarielessen 
hebben gevolgd en de Schriften 
hebben bestudeerd: het Oude 
en Nieuwe Testament, het Boek 
van Mormon en de Leer en 
Verbonden. Een prestatie van 
belang, vandaar dat ze elk door 
een leider uit hun ring in het 
zonnetje werden gezet.

President De Jonge van de 
ring Rotterdam zei: ‘Jullie zijn 
een geweldig voorbeeld voor 
elkaar en voor je vrienden.’ 

President Boom van de ring 
Antwerpen vertelde dat hij als 
tiener aanvankelijk niet zoveel 
belangstelling voor de Schriften 
had gehad, maar zich erin ging 
verdiepen toen hij merkte dat 
sommige leeftijdgenoten er veel 
meer vanaf wisten. Wat ook de 
aanleiding is om erin te lezen, 
de Schriften geven ons een 
betere kijk op wat er belangrijk 
is in ons leven en helpen ons 
om ons open te stellen voor de 
leiding door de Heilige Geest.

‘Als ik geen seminarie 
had gedaan, hadden mijn 

Milja 
Slingerland: 
‘Ik ben blij 
dat ik het vier 
jaar lang heb 
gedaan.’

Petra Meijerink 
behaalde 
haar semina-
riediploma 
cum laude en 
ontving het 
van Alfred de 
Bruïne, hoge-
raadslid van de 
ring Apeldoorn.
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toekomstplannen er nu anders 
uitgezien’, zei een van de gedi-
plomeerden, en een ander 
vertelde: ‘Ik vond het niet gemak-
kelijk om het vier jaar vol te hou-
den, maar ben blij dat ik het heb 
gedaan.’ Enkele gediplomeerden 
haalden in dezelfde maand hun 
VWO-diploma. Van twee jonge-
mannen die een diploma ont-
vingen, hoorden we dat ze zich 
intussen al op een voltijdzending 
aan het voorbereiden zijn.

Enkele sprekers bedankten 
de ouders van de seminarie-
cursisten, die hun zoon(s) of 
dochter(s) zijn blijven stimuleren 
om de lessen te volgen en er ’s 
morgens vroeg voor op te staan. 
In veel gevallen geeft een van de 
ouders zelf vier maal per week 
de seminarieles, terwijl er dan 
eenmaal per week een geza-
menlijke les is door een leer-
kracht van de wijk of gemeente. 
Natuurlijk werden ook deze 
leerkrachten bedankt voor alles 
wat ze doen om de cursisten te 
helpen en te stimuleren bij het 
bestuderen van de Schriften.

Na de toespraken en de 
diploma-uitreiking konden 
de seminariecursisten, ouders 
en leerkrachten genieten van 
een goed verzorgde rijsttafel. 
Intussen waren er al voorberei-
dingen getroffen voor de dans-
avond die daarna van start ging 
en waarvoor velen nog enkele 
uren langer in Den Haag ble-
ven. Een prima gelegenheid om 
vrienden uit andere ringen te 
ontmoeten of om nieuwe vrien-
den te maken. ◼

 In april en mei maakte de BYU 
Wind Symphony, een uit 49 
muziekstudenten van de Brig-

ham Young University bestaand 
symfonisch blaasorkest, een tour-
nee door West-Europa. Er werden 
onder meer in Rotterdam, Zwolle, 
Gent en ’s-Hertogenbosch concerten gegeven.

De tournee begon op 26 april met een kort 
optreden in de aula van een basisschool in 
Hamburg. Meer dan 150 leerlingen genoten  
enthousiast van het orkestoptreden en 
mochten daarna in diverse lokalen van 
de school kennismaken met de afzonder-
lijke instrumenten. ’s Middags maakten 
de BYU-studenten een rondvaart door de 
haven van Hamburg en ’s avonds gaven 
ze een concert in het ringgebouw van 
deze stad voor een publiek van 320 toe-
hoorders, grotendeels niet-leden, die het 
orkest met een langdurige ovatie beloonden.

Op 5 mei gaf de BYU Wind Symphony samen 
met het Noord-Brabantse orkest Orventus een 
concert in ’s-Hertogenbosch in het kader van 
Bevrijdingsdag. Onder het motto ‘Hands across 
the sea’ speelden beide orkesten muziek van 
zowel Europese als Amerikaanse componisten.

De maandag daarop hadden de BYU-
studenten in Rotterdam een grootschalige ‘gezins-
avond’ samen met jongvolwassenen uit de ring 
Rotterdam. Er waren volop contacten over een 
weer. Allen genoten van deze gelegenheid om 
elkaar te leren kennen.

Ook bij de concerten in Zwolle op 8 mei (in de 
Nieuwe Buitensociëteit) en in Rotterdam op 9 mei 
(in De Doelen) genoot een publiek van zowel 
kerkleden als niet-leden van het enthousiasme 
en het hoge muzikale niveau van het orkest, dat 
bij alle concerten werd geleid door de dirigent 
Donald Peterson. Bij deze twee concerten was er 

Trompettisten even op  
de voorgrond
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succes voor BYU Wind  
symphony in nederland en België
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een Nederlandse gastsolist, de jonge trompet-
tist Brian Bonga, die trompet studeert bij Arto 
Hoornweg aan het Utrechts Conservatorium. 
(Broeder Hoornweg geniet, behalve als docent, 
ook bekendheid als lid van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest). Brian Bonga vertolkte 
de virtuoze solopartij in het trompetconcert van 
de Armeense componist Alexander Arutunian.

Het orkest speelde verder onder meer 
werken van de Italiaanse componist Ottorino 
Respighi, de Franse componist Camille Saint-
Saëns en de Amerikaanse componist John 
Philip Sousa. Ook melodieën uit de film 
Silverado stonden op het programma. Het 

Oude jaargangen  
online beschikbaar

meer dan honderd jaargangen 
van De Ster, het kerkelijk maandblad 
dat aan de Liahona voorafging, zijn 
via internet in te zien. de oude jaar-
gangen van De Ster zijn te vinden 
via http://archive.org/details/church-
historylibraryperiodicalsgsd — klik op 
‘de ster’ en vervolgens op ‘Browse 
collection’, dan ziet u een lijst met 
nummers van juli 1904 t/m april 
1907. helaas staan de jaargangen 
niet allemaal op volgorde: pas als u 
op blauwe 11 bovenaan klikt, ziet 
u verderop naar beneden de eerste 
jaargang (‘volume 1’), van 1896. 
Wanneer u een bepaald nummer 
hebt gekozen, krijgt u een keuze 
tussen allerlei weergaveopties, waar-
van read Online (online lezen) en 
pdf (een bestand dat u ook zelf kunt 
opslaan) de belangrijkste zijn. ◼
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Kort nieuws

Nieuwe bisschap  
in Rotterdam 1

enkele maanden geleden is er in 
de wijk rotterdam 1 een nieuwe 

bisschap aangesteld. Bisschop 
stephen van rangelrooy en zijn 
raadgevers harry Wiessenhaan  
en michel Koppe werden met  
een woord van dank ontheven. 
Broeder van rangelrooy is intussen 
als lid van de hoge raad van de 
ring rotterdam geroepen. michel 
Koppe werd aangesteld als nieuwe 
bisschop van de wijk rotterdam 1, 
met rob seepers en daniël aukema 
als raadgevers. Broeder seepers 
was vóór zijn roeping in de bis-
schap groepsleider hogepriesters  
in zijn wijk, broeder aukema 
jongemannenpresident.

Uw belevenis in de Liahona

alle lezers van de Liahona worden hierbij opnieuw 
uitgenodigd om wat te schrijven over ervaringen 

in verband met het evangelie. U kunt bijvoorbeeld 
vertellen hoe u een getuigenis hebt gekregen, welke 
belevenis u bijzonder heeft opgebouwd of hoe u een 
probleem met behulp van het evangelie hebt opge-
lost, of u kunt een verslag sturen van een activiteit in 
de kerk die u hebt meegemaakt. in dat laatste geval 
zouden we het verslag graag zo snel mogelijk na de 
gebeurtenis ontvangen.

voor alle duidelijkheid vermelden we dat zelfbe-
dachte verhalen niet in de Liahona worden geplaatst 
en gedichten of toespraken maar hoogst zelden. 
het gaat dus om wat u zelf hebt meegemaakt.

Ook foto’s zijn welkom. U kunt brieven of foto’s 
sturen naar:

redactie regionaal nieuws
grovestins 64
7608 hn almelo
Ook inzending per e-mail is mogelijk,  

naar: nieuws@liahona.nl ◼

publiek kon er geen genoeg van krijgen, zodat 
het orkest nog een aantal toegiften speelde.

Op 10 mei was het concert in Gent. De avond 
werd geopend met een geslaagd optreden van de 
Home Cookin’ Big Band uit Merelbeke. De BYU 
Wind Symphony speelde vervolgens een soortge-
lijk programma als bij de concerten in Nederland. 
Diverse leden van het orkest vielen op door schit-
terend solowerk in de gespeelde muziekstukken, 
o.a. de eerste klarinettist, vier saxofonisten en vier 
trompettisten. Nadat het orkest voor het ook in 
Gent enthousiaste publiek enkele toegiften had 
gespeeld, werd het concert op verrassend wijze 
besloten met een a capella gezongen lied. ◼


