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 ‘Als we de lessen uit het ver-
leden koesteren door ons 

getuigenis en ons geloof, zullen 
ze in ons hart wortel schieten 
en deel gaan uitmaken van wie 
wij zijn.’ 1 Ouderling M. Russell 
Ballard leert ons daarmee 
waarom we de kerkgeschiedenis 
bijhouden en bestuderen — om 
geloof en toewijding van onze 
voorouders te leren. Met hun 
ervaring en voorbeeld kunnen 
we ons getuigenis sterken en ons 
beter toerusten voor onze eigen 
reis door het sterfelijk leven. De 
kerkgeschiedenis bestuderen, 
is meer dan de gebeurtenissen 
catalogiseren. Het is leren begrij-
pen hoe die gebeurtenissen ver-
band houden met de mensen die 
erin voorkwamen. Hoewel de 
omgeving en omstandigheden 
in het verleden verschilden van 
onze huidige situatie, zijn wel 
dezelfde moeilijkheden, moge-
lijkheden en geloofsbeginselen 
aan de orde.

Ieder van ons kan een voor-
beeld nemen aan voorouders 
die als eerste in onze geslachts-
lijn tot de kerk toetraden (en 
wellicht bent u dat zelf!) en zich 
verheugen in hun geloof en 
gewilligheid om veranderingen 

nog niet tot de kerk, 
ze bereidden wel de 
volgende generatie 
bewust voor op het 
evangelie dat uitein-
delijk in hun leven 
zou komen.

Ik heb het leven 
van mijn voorouders 
bestudeerd. Hun 
geloofsijver heeft 
mij in mijn geloof 
gesteund en gesterkt. 
Die geloofsijver blijkt 
uit de vele ongelegen 
en moeilijke offers 
die zij brachten. 
Ze lieten vrouw en 
kinderen achter in de 
hoede van de Heer 
en vertrokken op 
zending — en som-
mige van die gezins-
leden stierven zonder 
dat zij ze in dit leven 
ooit nog terugzagen.

Wellicht een van de ontroe-
rendste uitspraken van een 
voorouder werd gedaan door 
mijn betovergrootvader Willard 
Richards in een gesprek met 
de profeet Joseph Smith in de 
gevangenis van Carthage, net 
voordat de profeet door een 
bende werd doorgeschoten. 
De profeet had hem een vraag 
gesteld om hem op de proef te 
stellen. In zijn dagboek schrijft 
Willard (die zichzelf aanduidt 
met dr. Richards) het volgende:
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‘De kerkgeschiedenis is  
een verhaal over mensen’
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in hun leven aan 
te brengen en zich 
behoedzaam op 
het evangeliepad te 
begeven — waar-
voor zij zich grote 
offers getroostten. 
De lessen uit het 
verleden nemen 
in volgende gene-
raties feitelijk in 
kracht toe, doordat 
gehoorzaamheid 
en dienstbaarheid 
een familietradi-
tie worden. We 
kunnen allemaal 
lering trekken uit 
de aangrijpende 
voorbeelden van 
de heiligen uit de begintijd van 
de kerk. Maar er gaat nog meer 
kracht uit van het voorbeeld van 
onze eigen voorouders — onze 
persoonlijke kerk- en familie-
geschiedenis. We kunnen de 
kerkgeschiedenis en familie-
geschiedenis in feite niet van 
elkaar scheiden. Bestuderen we 
de namen, plaatsen, gebeurte-
nissen en levensloop van onze 
voorouders, dan bestuderen we 
kerkgeschiedenis in haar zuiver-
ste vorm. Zelfs al behoorden zij 

Ouderling  
Kent F. Richards
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‘Joseph zei dat we na de 
maaltijd naar binnen zouden 
gaan [in een cel van de gevan-
genis, voor hun veiligheid]. 
Joseph zei tegen dr. Richards: 
Als we die cel ingaan, voeg je 
je dan bij ons? Dr. antwoordde: 
Br. Joseph, je hebt mij niet 
gevraagd om de rivier met 
je over te steken, je hebt mij 
niet gevraagd om mee naar 
Carthage te gaan. Je hebt me 
niet gevraagd om met je naar 
de gevangenis te gaan — denk 
je dan echt dat ik je nu in de 
steek zal laten? Ik zal je zeggen 
wat ik voor je wil doen; als je 
voor verraad ter dood wordt 
veroordeeld, laat ik me in jouw 
plaats ophangen en jij gaat dan 
vrijuit. Joseph [zei]: Dat kan niet. 
Dr. zei: Ik wil het doen.’ 2

‘Ik wil het doen.’ ‘Ik wil het 
doen.’ Ongeacht de gevolgen, 
zelfs als ik daarvoor mijn leven 
moet laten, doe ik het.

De vraag kan ons misschien 
anders worden gesteld, maar in 
feite krijgen we er allemaal mee 
te maken: ‘Wilt u het doen?’ Wilt 
u het met heel uw hart doen 
— uw eigen gerief verzaken en 
de Heer Jezus Christus en zijn 
kinderen dienen? Wilt u alles 
opofferen?

Mag ons antwoord zijn:  
‘Ik wil het doen.’ Mag ons leven 
‘kerkgeschiedenis’ zijn voor wie 
na ons komen. ◼

noten
 1. Ouderling M. Russell Ballard, Ensign, 

mei 2009.
 2. Uit het dagboek van Willard Richards, 

kopie in het bezit van de auteur.

 Enkele leden hebben weer foto’s 
uit de vorige eeuw ingezonden. 

Een van deze foto’s is gemaakt 
tijdens een zomerkamp op de 
camping Witterzomer bij Assen, 
hoogstwaarschijnlijk in 1968. Het 
eerste zomerkamp vond plaats in 
1965 en was voor leden van alle 
leeftijden. Later werden er afzon-
derlijke kampen gehouden voor 
tieners van 14 t/m 17 en voor 
jongvolwassenen (toen ‘M-mannen’ 
en ‘arenleesters’ genoemd); na 1970 
waren er afzonderlijke kampen 
voor jongemannen, jongevrouwen 
en jongvolwassenen. Het kamphuis 
op de camping Witterzomer, die 
nog steeds bestaat, werd enkele 
keren voor dit doel gebruikt, daarna vonden er 
enkele kampen plaats in de jeugdherberg bij Elst 
(Gelderland).

Een heel ander onderwerp op de tweede 
foto: de bouw van de kerk in Arnhem. Hier 

g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  K e R K  i n  n e d e R l a n d  e n  B e l g i ë

Historische foto’s (2)

Deelnemers aan het zomerkamp 
van 1968 met een van de kamplei-
ders, Wouter van Beek.
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De eerste spade 
wordt gestoken 
voor de bouw 
van de kerk in 
Arnhem.
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wordt de eerste spade gestoken door de leden 
van het zendingspresidium, onder het toeziend 
oog van leden uit Arnhem en omstreken. We 

zien onder meer Peter 
Dalebout, de zendings-
president op dat moment 
(vooraan naast twee 
kinderen), Jacob de 
Jager, raadgever in het 
zendingspresidium (met 
de schop in de hand) en 
Willem van Zoeren, even-
eens raadgever in het zen-
dingspresidium (tweede 
van rechts vooraan). 
We dachten op deze foto 
ook de broeders Looij, 
Bossenbroek en Rentema 
te herkennen — mis-
schien zijn er lezers die 
nog meer namen weten. 

De foto moet omstreeks 1970 zijn gemaakt, we 
hebben geen exacte datum.

Op de derde foto zien we bezoekers van de 
regionale conferentie die in augustus 1976 in 
Amsterdam plaatsvond. Deze conferentie stond 
onder leiding van president Spencer W. Kimball 
en werd door zo’n 2000 leden uit Nederland en 
Vlaanderen bezocht. ◼

 Enkele maanden geleden hebben de jonge-
vrouwen van de ring Rotterdam zich ingezet 

voor Save the Children, ’s werelds grootste 
onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. 
Wereldwijd zet deze organisatie zich niet alleen 
in om levens van kinderen te redden, maar ook 
om deze kinderen een kans te geven op een 
betere toekomst door te zorgen voor betere 
medische zorg, beter onderwijs en betere leef-
omstandigheden. Daardoor zijn deze kinderen 
niet meer alleen bezig met overleven, maar 
krijgen ook de gelegenheid om hun dromen 
waar te maken.

Het standpunt van Save the Children is ‘dat 
elk kind een kans verdient, ongeacht waar 
het geboren wordt.’ Hoe prachtig sluit deze 
gedachte aan bij een toespraak van ouderling 
Dallin H. Oaks tijdens de algemene conferen-
tie in oktober 2012, waarin hij sprak over de 
kwetsbaarheid van kinderen, en dat wereldwijd 
miljoenen kinderen op de een of andere manier 
slachtoffer zijn van hun omgeving.

Wij zijn niet in staat om al deze miljoenen 
kinderen te helpen. Maar het feit dat je niet alles 
kunt doen, betekent niet dat je niet iets kunt 
doen. En dat iets hebben de jongevrouwen in 
de ring Rotterdam, met de hulp van zusters uit 
de ZHV, gedaan. We hebben onze handen ineen 
geslagen en zijn aan de slag gegaan. Dat resul-
teerde uiteindelijk in maar liefst 269 mutsjes om 
de actie ‘Save the Children, brei een mutsje’ te 
ondersteunen.

Het lijkt misschien eenvoudig, een mutsje 
breien, maar sommigen onder ons hadden nog 
nooit gebreid en kunnen dat dankzij deze actie 
nu wel. Door onze inspanningen worden er 269 
baby’s warm gehouden, en wordt op die manier 

Bezoekers van 
de regionale 
conferentie in 
Amsterdam in 
1976.Ar
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breiactie helpt kinderen 
aan betere start
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voorkomen dat kinderen verkouden worden of 
een longontsteking oplopen, met alle ernstige 
gevolgen van dien.

Maar naast het feit dat deze baby’s hierdoor 
een warmere start krijgen, is ook ons hart 
verwarmd door de jongevrouwen die met 
enthousiasme het breien hebben opgepakt. 
Daarnaast was het voor ons allen een beves-
tiging van het gezegde dat er door kleine en 
eenvoudige dingen grote dingen tot stand 
worden gebracht. ◼

eens dingen die je anders niet te 
weten komt.

‘Als we onze zwakheden 
nederig en oprecht aan onze 
hemelse Vader voorleggen, zal 
hij ze sterk doen worden’, zei 
ouderling Herbertson. ‘Hij kent 
ons allen en Hij houdt van ons. 
Wat er ook gebeurt, we kunnen 
ons altijd tot Hem wenden om 
hulp en raad te vragen.’

Ouderling Herbertson sprak 
ook over onze weg naar het 
eeuwige leven. Het principe 
is eenvoudig: de geboden 
onderhouden en volharden. 

Shanya en Julia, jongevrouwen uit Utrecht die mee 
hebben gedaan aan de breiactie.
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Kerkleiders sporen de leden aan
Frans heijdemann (wijk hengelo)

 De ring Apeldoorn werd 
tijdens de voorjaarsconferen-

tie bezocht door twee alge-
mene autoriteiten van de kerk, 
ouderling Clifford Herbertson 
(gebiedszeventiger) en ouder-
ling Jeffrey R. Holland van het 
Quorum der Twaalf Apostelen. 
Gebaseerd op de Schriften en op 
persoonlijke ervaringen gaven 
zij de leden raad om persoonlijk 
vooruitgang te maken en om te 
zien naar anderen.

Ook voor andere sprekers 
waren dit kernpunten. Presi-
dent Spencer Hulleman zei: 
‘We horen elkaar de ruimte 
te geven om, met vallen en 
opstaan, langzamerhand dich-
ter bij onze hemelse Vader te 
komen. We moeten daarbij 
geduld met elkaar hebben, 
zoals Hij geduld met ons heeft.’ 
Hij wees erop dat deze groei 
geen eenmalige gebeurtenis 
is: het is een proces dat voort-
duurt. ‘Als lid van de kerk heb-
ben wij verschillende talenten 
en verschillende ervaringen; 
daarmee kunnen we elkaar 
helpen en versterken.’

Ouderling Herbertson wees 
erop hoe belangrijk het is om 
de leden thuis te bezoeken. Je 
kunt dan het beste zien hoe het 
met hen is. Huisonderwijzers 
gaf hij de raad om op bezoek bij 
een gezin vooral met de kinde-
ren te praten: je hoort dan nog 
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Dat wil nog niet zeggen dat het 
gemakkelijk is. ‘Ik maak me 
er zorgen over dat veel leden 
van de kerk denken dat ze niet 
goed genoeg kunnen leven om 
het eeuwige leven te verkrij-
gen’, zei hij. ‘De tegenstander 
maakt daar misbruik van. Onze 
hemelse Vader houdt van ons 
allen, en door het offer van 
zijn Zoon is het voor iedereen 
mogelijk om het celestiale 
koninkrijk te beërven. Vergelijk 
uzelf niet met anderen die al 
verder op die weg lijken te zijn. 
Als we moeilijkheden tegen-
komen en worden afgeleid of 
struikelen, moeten we opstaan 
en deze weg vervolgen. Ik 
nodig u uit om op het pad te 

Toespraak gehouden tijdens de ringconferentie  
te Apeldoorn op zaterdag 23 februari 2013

vijfentwintig jaar geleden werd ik algemeen 
autoriteit, maar ik heb 25 jaar moeten wachten 

om naar het land met mijn naam te gaan. Het zijn 
drukke dagen: ik ben de enige die dit weekend 
twee ringconferenties bezoekt, in landen die 5000 
kilometer van elkaar liggen. Gisteren waren we in 
Abu Dhabi, in de Arabische Emiraten, nu zijn we 
in Apeldoorn. Gelukkig wist zuster Holland dit 
alles nog niet toen ze met me trouwde…

Ik wil u in gedachte meenemen naar een kleine 
plaats, ergens in het westen van de Verenigde Staten. 
Het is een dorp met een paar duizend inwoners, 
zo’n plaats waar iedereen elkaar kent, een gemeen-
schap van heiligen der laatste dagen, maar sommi-
gen leven niet volgens de normen van het evangelie.

een bezoek met gevolgen
Op een warme, stoffige dinsdagavond stopt er, 

nog vroeg in de avond, voor een klein huis een 
auto met drie mannen erin. Ze stappen niet meteen 
uit de auto — waarschijnlijk praten ze nog even 
met elkaar of hebben ze een gebed. Dan gaan ze 
naar de voordeur en kloppen aan. De deur gaat 
open en ze worden binnengelaten door een man 
met een sigaret in de mond — dat is een beetje 
vreemd in de grotendeels mormoonse gemeen-
schap. De drie bezoekers zijn de bisschop, de 
president van het ouderlingenquorum en de zon-
dagsschoolpresident. De man die ze binnenliet, 
dooft gauw zijn sigaret in een halfleeg kopje koffie, 
maar hij vraagt ze niet om te gaan zitten.

Ze staan nog in de woonkamer, dan zegt de 
zondagsschoolpresident: ‘Frank, we roepen je als 
leerkracht in de zondagsschool.’ Het wordt doodstil, 
de sfeer is om te snijden… Dan zegt Frank: ‘Maar ik 

President 
Spencer 
Hulleman 
van de ring 
Apeldoorn 
en ouder-
ling Jeffrey R. 
Holland van 
het Quorum 
der Twaalf 
Apostelen 
luisteren naar 
een spreker 
tijdens de 
ringconferentie.
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blijven en erop verder te gaan. 
Als u iemand ziet die van dit 
pad is afgeraakt steek dan uw 
hand naar hem uit en help hem 
om op dit pad terug te komen.’

President Hulleman zei: ‘Het 
is fijn als we ons opgebouwd 
voelen door de toespraken 
van onze leiders, maar het 
is nog fijner als we daar iets 
mee doen in ons leven. Het is 
in deze tijd een uitdaging om 
alles in ons leven in balans te 
houden. Het belangrijkste is 
uw relatie met de Heer. Voor 
de uitdagingen die op ons 
af komen, hebben we niet 
genoeg aan onze eigen intelli-
gentie — we moeten ons laten 
leiden door de Geest.’ ◼

Doe mee met het  
werk van de Heer
ouderling Jeffrey R. holland
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rook!’ Dat is geen nieuws: de jonge quorumpresi-
dent snakt al naar wat frisse lucht. Intussen staan ze 
nog steeds, en de bisschop zegt: ‘Dat is jouw pro-
bleem, niet het onze.’ Dat is geen standaardantwoord 
van een bisschop, maar in dit geval werkt het.

Weer is er een ongemakkelijke stilte, en op dat 
moment vindt er een openbaring plaats — en dat 
is een woord dat ik niet zomaar gebruik. Degene 
die een openbaring ontvangt, is niet de bisschop, 
ook niet de quorumpresident en ook niet de zon-
dagsschoolpresident: het is een rokende, koffie- 
en bierdrinkende toekomstige ouderling! In een 
poging om de blik van de bisschop te ontwijken, 
draait Frank zijn hoofd om en ziet zijn zoon van 
tien jaar in de deuropening van de kamer staan. Op 
dat moment weet hij dat het de klas van zijn zoon 
is waar hij moet gaan lesgeven. Niemand heeft hem 
dat verteld, maar de Heer zegt: Frank, het is de klas 
van Jeff. Hierdoor wordt zijn vaderhart geraakt — 
want hij zou geen enkele roeping aanvaarden, al 
kwam die van de profeet zelf, maar voor zijn kinde-
ren heeft hij alles over. Hij heeft een moeilijk leven 
gehad en wil dat zijn kinderen het beter hebben.

Frank kijkt nog eens van zijn zoon naar de 
bisschop en van de bisschop naar zijn zoon, en 
vraagt dan: ‘Wanneer wil je dat ik het ga doen?’ De 
zondagsschoolpresident stapt naar voren en zegt: 
‘Als je bedoelt wanneer we je nodig hebben… 
deze week — maar wanneer kun je het gaan 
doen?’ Weer is het stil. Frank kijkt nog eens naar 
de jonge Jeff, haalt een pakje sigaretten uit zijn 
borstzak en gooit het in de open haard. Hij zegt: 
‘Ik zorg dat ik er ben. Hebben jullie een lesboek?’

Die zondag stond er een niet-rokende, niet meer 
bier en koffie drinkende Frank Holland voor de klas. 
Ja, hij was mijn vader. Ik weet niet meer waar de les 
over ging, maar mijn vader was een goede leraar.

Anderhalf jaar later ordende hij mij als diaken, 
twee jaar daarna als leraar en nog eens twee jaar 
later als priester. Hij werd raadgever in de bisschap, 
ordende mij als ouderling en liet mij op zending 
gaan. Die zending betaalde hij helemaal zelf. Samen 
met mijn moeder ging hij ook op zending. Mijn 

moeder was altijd getrouw 
geweest en zag zo al haar 
gebeden verhoord.

Ik droom er wel eens 
van om Joseph Smith en 
andere profeten van vroe-
ger te ontmoeten. Er zijn 
vast nog veel meer men-
sen die hen zullen willen 
spreken. Maar er zijn drie 
helden die ik eerst zal 
opzoeken. Hun namen 
staan niet in de geschie-
denisboeken, deze drie 
gewone broeders die mijn 
vader als leerkracht riepen. 
Door hen is het leven van 

mijn vader gered, door hen zijn de gebeden van 
mijn moeder verhoord, dankzij hen is ons hele 
gezin gered. Ze dachten een zondagsschoolleer-
kracht te krijgen, maar redden een heel gezin en al 
degenen die daarna kwamen. Al mijn kinderen zijn 
op zending geweest, en deze week is de eerste van 
mijn kleinkinderen naar het opleidingscentrum voor 
zendelingen gegaan. De vierde generatie is begon-
nen en ik bid dat het nooit ophoudt.

Zoek de verloren schapen
In het leven van anderen speelt u dezelfde rol als 

die drie broeders in ons leven. God verhoort onze 
gebeden, maar meestal worden die gebeden beant-
woord via gewone mensen zoals u. Als het nodig 
is, komt er een engel, zoals bij Alma, maar meestal 
wordt Gods werk door andere mensen gedaan.

Het evangelie van Jezus Christus betekent alles 
voor mij. Ik weet nog hoe het was zonder het evan-
gelie in mijn leven. Sommigen van u hebben dat 
ook ervaren. Vele anderen ervaren datzelfde nu. 
Twee derde van de leden in deze ring is niet actief 
in de kerk.

Wij hebben drie kinderen. Denkt u dat wij rus-
tig waren gaan slapen als maar één van de drie ’s 
avonds thuis was gekomen? Nee, we bleven op tot 

Ouderling 
Jeffrey R. 
Holland.
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al onze kinderen thuis waren, en als het nodig  
was geweest, waren we gaan zoeken.

Ik daag u uit om de Frank Hollands en de 
Jeffrey Hollands in deze ring te vinden! De drie 
broeders over wie ik vertelde, dachten een zon-
dagsschoolleerkracht te vinden. Uiteindelijk von-
den ze niet alleen een zondagsschoolleerkracht, 
maar ook een ringpresident, bisschoppen, zende-
lingen en een algemeen autoriteit.

Nodig de broeders en zusters die er nu niet zijn 
uit om les te geven in een zondagschoolklas, of 
waartoe u maar geïnspireerd wordt. Op een dag 
zal iemand het verhaal vertellen over de dag dat 
u bij hem of haar aanklopte.

het werk van de heer versnelt
In Leer en Verbonden 88:73 staat: ‘Zie, Ik zal 

mijn werk te zijner tijd bespoedigen.’ U en ik zul-
len een bespoediging van het werk van de Heer 
zien zoals er nog nooit is geweest. We hebben 
tienduizenden nieuwe zendelingen en deze week 

worden er 58 nieuwe zendingsgebieden geopend. 
We weten dat familiegeschiedenis net zo belangrijk 
is als tempelwerk en krijgen steeds meer hulp-
middelen om uit te zoeken wie onze voorouders 
waren. De jeugd van de kerk heeft nu de kans om 
de jeugd onderwijzen. Wanneer hebt u als tiener 
geleerd om les te geven? Met het nieuwe lespro-
gramma krijgen tieners de kans!

In 2 Nephi 27:20 zegt de Heer: ‘Ik ben in staat 
mijn eigen werk te doen.’ De Heer gaat door met 
zijn werk, met ons of zonder ons. Laten we ervoor 
zorgen dat het mét ons is! Laten we eruit zien als 
discipelen van Hem en laten we ons gedragen als 
discipelen van Hem. Wij dienen onderherders te zijn, 
dienend onder de grote Herder. Wijd u aan het terug-
brengen van de verloren schapen, iedereen heeft het 
evangelie nodig. De generatie die de wederkomst 
van de Heer mee zal maken, is nu op aarde — laten 
wij ons samen voorbereiden op zijn komst. ◼

Ouderling Holland aan het woord.
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Eerste Presidium stimuleert 
indexeren van genealogische 
collecties

De voorbije jaren heeft 
FamilySearch, daartoe gesti-

muleerd door de kerkleiders, 
enorme inspanningen geleverd 
om haar genealogische collec-
ties makkelijker toegankelijk te 
maken. Daartoe ontwikkelde 
FamilySearch het programma FS 
Indexing. Via dit online indexe-
ringsprogramma kan iedereen 
van huis uit akten indexeren 
op eigen tempo. Momenteel 
zijn meer dan honderdduizend 

actieve indexeerders, zowel lid 
als niet-lid wekelijks bezig met 
het invoeren van akten. Dit resul-
teert in meer dan één miljoen 
geïndexeerde akten per dag. 
Dank zij de gecreëerde indexen, 
die gelinkt zijn aan de originele 
akten, kan iemand veel sneller 
zijn voorouders terug vinden via 
http://www.familysearch.org.

Momenteel zijn er twee 
Belgische projecten beschik-
baar om te indexeren: akten 
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uit Brugge en Luik (Liège). 
Binnenkort wordt er een project 
met akten van Bergen (Mons) 
vrijgegeven, en eerdaags zijn er 
drie nieuwe Nederlandse projec-
ten, namelijk geboorten uit Delft, 
Leiden en Rotterdam.

Onze leiders moedigen ons 
aan om te indexeren, met maar 
één doel voor ogen: het ver-
lossen en zegenen van onze 
voorouders én de vreugde die 
het geeft aan hen die namen 
vinden en het verordenings-
werk voor die voorouders in 
de tempel verrichten. Indien 
u aan deze projecten wilt mee-
werken, neem dan contact op 
met Jean Huysmans, e-mail: 
HuysmansJ@familysearch.org ◼

kerkdiensten. verder heeft broeder Lingen 
een boek voor beginnende organisten 
of pianisten gemaakt, met lofzangen die 
naast ander oefenmateriaal voor beginners 
kunnen worden gebruikt. Deze zijn aantrek-
kelijk om thuis te spelen, maar niet geschikt 
om gezongen lofzangen te begeleiden. 
belangstellenden kunnen contact met hem 
opnemen: J.A.W. Lingen, melodiestraat 
13, 7534 Em Enschede (nederland), e-mail 
jan.lingen@kpnmail.nl

inzendingen van kinderen 
gevraagd

voor Ons prikbord, een rubriek voor 
kinderen die enkele keren per jaar in de 
Liahona staat, worden bijdragen uit het 
nederlandse taalgebied gevraagd. Kinde-
ren van 3 tot 12 jaar kunnen tekeningen 
en foto’s insturen, over hun getuigenis 
schrijven of over dingen die ze hebben 
meegemaakt. Tekeningen mogen over elk 
onderwerp gaan dat met het evangelie 
te maken heeft, behalve de Heiland zelf – 
denk bijvoorbeeld aan tekeningen van je 
huis, je familie, je jeugdwerkklas, verhalen 
uit de schriften of de tempel. bij inzending 
a.u.b. de naam van het kind opgeven 
(alleen de voornaam zal bij publicatie wor-
den vermeld), de leeftijd, jongen of meisje, 
de naam van de wijk of gemeente en van 
de ring. Tevens dienen de ouders toestem-
ming voor publicatie te geven (dat mag via 
een e-mail). inzendingen kunnen recht-
streeks naar de redactie van de Liahona 
worden gestuurd: Liahona, our Page, 
50 E. north Temple street, salt Lake city, 
uT 84150-0024, usA; of per e-mail aan: 
liahona@ldschurch.org met ‘our Page’ als 
onderwerp. u kunt een bijdrage ook naar 
het redactieadres in nederland sturen. ◼
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Kort nieuws

internationale muziekweek  
dit jaar in Barcelona

De jaarlijkse muzikale ontmoeting van 
kerkleden uit verschillende Europese 

landen vindt dit jaar plaats van 12 tot 19 
augustus in noord-spanje, in barcelona. 
naast leden die in een koor willen meezingen 
of in een orkest willen meespelen, kunnen 
ook gezinsleden meekomen en is er, tussen 
de repetities en concerten door, ruimschoots 
gelegenheid om wat van de stad barcelona 
te zien. Wie belangstelling heeft, kan contact 
opnemen met Luis Ángel de benito (e-mail: 
luisangeldebenito@gmail.com), in het spaans 
of in het Engels.

lofzangen

Deze maand hebben we geen ruimte 
voor een lofzang van de maand, maar u 
kunt nu informatie over een steeds groter 
aantal lofzangen vinden op de website 
http://www.hldmuziek.nl; bovendien staan 
daar, voor organisten die er behoefte 
aan hebben, begeleidingen voor enkele 
lofzangen in alternatieve toonsoorten en 
vereenvoudigde begeleidingen.

ook Jan Lingen, die orgeldocent is, heeft 
een serie eenvoudige begeleidingen voor 
lofzangen gemaakt, die tegen kostprijs in 
boekvorm beschikbaar zijn (momenteel 12 
euro inclusief verzending binnen nederland). 
Het zijn dertig bekende lofzangen, goed 
speelbaar voor wie ongeveer een jaar orgel- 
of pianoles heeft gehad en daarbij redelijke 
vorderingen heeft gemaakt. Als alternatief 
voor andere vereenvoudigde begeleidingen, 
die vaak toch nog iets moeilijker zijn, kun-
nen ze als begeleiding worden gebruikt in 

vertel over uw 
ervaringen, stuur 
uw mooiste foto’s

reacties van lezers van de 
Liahona zijn welkom, zoals 

altijd. schrijf ons ook over uw 
bekering, uw ervaringen met 
zendingswerk en tempelwerk, 
activiteiten van uw wijk of uw 
ring, of wat verder de moeite 
waard is om door anderen 
te laten lezen. Toepasselijke 
foto’s plaatsen we ook graag 
in regionaal nieuws. stuur uw 
bijdrage aan: redactie regionaal 
nieuws, Grovestins 64, nL 7608 
Hn Almelo (nederland), of per 
e-mail aan: nieuws@liahona.nl ◼


