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We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de 
kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten. We zijn 
verheugd dat velen het zoenoffer van de Heiland beter leren begrijpen en er vreugde uit putten.

We hebben bewondering voor de duizenden uren die u in dienstbaarheid aan elkaar door
brengt. Het grootste deel van deze hulp en toewijding wordt niet opgemerkt of gerapporteerd en 
vindt plaats in uw gezin.

De kerk in Europa is aan een nieuw tijdperk van groei begonnen. Het ledental van de kerk 
is onlangs de vijftien miljoen gepasseerd en de opkomst tijdens de zondagse diensten in Europa is 
hoger dan ooit. Wij danken u dat u uw vrienden voor de kerkdiensten uitnodigt en wie afgedwaald is 
terugbrengt. Uw voorbeeld wordt dagelijks door de mensen om u heen opgemerkt en gewaardeerd.

We zien dat u persoonlijke moeilijkheden en problemen overwint. U hebt geduld en bent stand
vastig in tegenspoed en u reikt anderen de hand die hun eigen beproevingen hebben op het vlak van 
gezondheid, relaties of financiën.

We zijn dankbaar dat we zien hoeveel vreugde het de leden brengt die de beginselen van het 
herstelde evangelie toepassen en die zegeningen naar anderen uitdragen.

Onze liefhebbende hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus willen hun zegeningen graag 
over ons uitstorten voor elke stap die we in geloof zetten en voor elke gehoorzame daad die we aan 
Hen offeren. Jezus belooft ons in de Leer en Verbonden:

‘Want aldus zegt de Heer: Ik, de Heer, ben barmhartig en genadig jegens hen die Mij vrezen, en 
Ik schep er behagen in hen te eren die Mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde. Groot 
zal hun loon zijn en eeuwig hun heerlijkheid’ (LV 76:5–6).

Wij danken u voor uw voorbeeld en toewijding. Het is ons een voorrecht om met u samen te 
werken.

Gebiedspresidium Europa

Regionaal nieuws

B o o d s c h a p  va n  d e  g e B i e d s l e i d i n g

Boodschap van 
dankbaarheid
gebiedspresidium europa

Presidium van het gebied Europa: ouderling Patrick Kearon, 
eerste raadgever; ouderling José A. Teixeira, president; 
ouderling Timothy J. Dyches, tweede raadgever.
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Rotterdam: 
opbouwende 
ringconferentie
sharlon en naomi Martes (Rotterdam)

Op 12 en 13 oktober 2013 vond de halfjaarlijkse 
conferentie van de ring Rotterdam plaats. Een broeder 
en zuster van verschillende herkomst vertellen hoe ze 
deze conferentie hebben ervaren.

antwoord op vragen
Ik ben lid van De Kerk van Jezus Christus van 

de Heiligen der Laatste Dagen sinds juli 2008. Toen 
ik pas lid van de kerk was, begreep ik het doel 
van de ringconferenties nog niet helemaal. Intus
sen weet ik dat het een gelegenheid is om meer 
andere leden te leren kennen en meer over het 
evangelie te leren. Bij de ringconferentie krijg je de 
kans om elkaar te steunen en antwoord te krijgen 
op vragen die ons bezig houden.

De afgelopen ringconferentie was bijzonder, 
vond ik. De leden die een toespraak of getuigenis 
gaven, hadden een verschillende achtergrond en 
kwamen uit verschillende culturen, maar uiteindelijk 
heeft hetgeen we van elk van hen horen een doel.

Ik weet dat er nog veel meer leden van deze 
kerk op de aarde zijn. Soms sta je er niet bij stil 
waar ieder lid vandaan komt en weet je niet wat 
voor bekeringsproces ze hebben beleefd en hoe 
ze Christus een plaats in hun leven hebben gege
ven. Het evangelie van Jezus Christus is voor ieder
een, voor jong en oud, professor of stratenmaker, 
en van welke kant van de wereld je ook komt.
Sharlon Martes

internationaal karakter
De conferentie die we bezochten, was een 

conferentie van de ring Rotterdam, maar het was 
in veel opzichten een internationale bijeenkomst. 
We konden toespraken en getuigenissen horen 
in het Nederlands, Engels en Portugees. Voor het 
begin van de zondagbijeenkomst ontmoette ik een 
zuster die, evenals ik, uit Duitsland afkomstig was. 

Ik vraag me af hoeveel natiën er wel in onze ring 
vertegenwoordigd zijn.

Het evangelie is hetzelfde, in welke taal je het 
ook hoort. De Geest was te voelen, en wij voelden 
ons als gezin opgebouwd door de ringconferentie. 
In de wereld zie je vaak dat mensen uit verschil
lende culturen onenigheid hebben, maar in de 
kerk kunnen ze elkaar sterken en opbouwen. In 
de zondagbijeenkomst van de conferentie was dat 
elke minuut te zien.

Ook de muziek was verheffend. De dirigente 
bleek, evenals verschillende sprekers, van buiten 
Nederland afkomstig te zijn. Zo waren we dus in 
Rotterdam bij elkaar als leden van verschillende her
komst, maar met hetzelfde evangelie en opgebouwd 
door dezelfde Geest, die tot ons allen sprak. ◼
Naomi Martes

n i e u w s  u i t  d e  R i n g e n

Het ringpresi-
dium luistert 
naar de zang 
van het koor.
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Het koor 
zorgde voor 
inspirerende 
muziek.
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 De nieuwe Liahona van okto
ber 2013 was gekomen. Ik 

bladerde hem door en stuitte op 
vier lege bladzijden. Helder wit 
staarden ze me aan.

Wat? Dat kon toch niet? Dat 
was een fout! Dat was nog nooit 
gebeurd, voor zover ik me kon 
herinneren. Toen realiseerde ik 
me dat het de regionale nieuws
pagina’s betrof. Op die lege 
bladzijden had mijn verhaal kun
nen staan, maar ik had het nooit 
geschreven!

Totdat zuster Omozokpia 
met haar collega kwam eten. Ze 
vroeg of ik mijn bekeringsver
haal wilde vertellen, en dat deed 
ik. ‘En ik heb het niet eens naar 
de Liahona gestuurd, hoewel 
broeder Heijdemann om kopij 
had gevraagd.’

‘O, maar dat moet u wel doen, 
het is een opbouwend verhaal.’

Dit is wat ik haar vertelde.

er bleven vragen
Kort na de Tweede Wereld

oorlog werd ik in Den Haag 
geboren als oudste in een gere
formeerd gezin. Ik ben als baby 
gedoopt en altijd in het evangelie 
onderwezen. Dat hadden mijn 
ouders bij mijn doop beloofd, en 
daar hebben ze zich aan gehou
den: bidden voor het eten en 
voor het slapen gaan; voorlezen 
uit de kinderbijbel; meegaan 
naar de kerk, zodra we konden 

verpleeghuis. Daar werkte ook 
iemand die bij de mormoonse 
kerk was. Het andere personeel 
had niet veel met hem op, want 
hij vond het maar stom dat er 
koffie werd gedronken en zo. 
Wanneer ik kwam, moest ik met 
hem samen opwerken, en zo 
gebeurde het dat ik drie ochten
den per week het evangelie over 
me uitgestort kreeg.

Alle facetten kwamen aan de 
orde, tot Kolob aan toe.

Ik zette overal kanttekeningen 
bij, want ik had thuis een boekje 
(nog van mijn grootmoeder) uit 
de kast gehaald met de titel Het 
Mormonisme. Het was een deel 
uit de reeks Anti-Christelijke 
stromingen en dwaalleringen 
van Johannes de Heer. Er stond 
grote onzin in, zoals de bewe
ring dat er bloedoffers werden 
gebracht in de tempel, maar als 
het staat geschreven en gedrukt, 
geloof je het.

Zo waren we drie maanden 
lang bezig met hoor en weder
hoor, totdat ik het gevoel kreeg 
dat het eigenlijk niet eerlijk is 
om altijd maar in de verdedi
ging te gaan en dat je – om 
een weloverwogen oordeel te 
kunnen vormen – de zaak toch 
ook moet bekijken vanuit het 
gezichtspunt van de ander, zon
der vooroordelen.

Ik had dat nog maar net 
bedacht of de zendelingenzus
ters stonden voor de deur. In de 
weekends was ik thuis, en mijn 
moeder deed open. ‘Nee, dank 
u, we hebben al een geloof’, was 
haar antwoord op de uitnodiging 

h e i l i g e n  d e R  l a a t s t e  d a g e n  a a n  h e t  w o o R d

mijn kennismaking 
met het evangelie
corry Reijnders (wijk Haarlem)

stilzitten; naar christelijke scholen 
gaan, waar we christelijke lied
jes en psalmversjes leerden; op 
catechisatie gaan en het naleven 
van normen en waarden…

Maar toch was ik niet tevre
den. Ik kwam er maar niet 
achter wie God eigenlijk was. 
Als ik het aan mijn dominee 
vroeg, hing hij een verhaal op 
van een half uur, maar zei hij 
eigenlijk niets. Ik ben op belijde
niscatechisatie gegaan vanuit de 
wens dieper door te dringen tot 
de kern van de zaak. Tevergeefs! 
Maar uit de kerk gaan deed ik 
niet, want Christus had de kerk 
op aarde gevestigd, en wie was 
ik dan om te denken dat ik die 
niet nodig had? En een betere 
kerk had ik op dat moment 
nog niet gevonden, dus deed 
ik openbare belijdenis. Maar als 
de dominee toen had gevraagd: 
‘Geloof je dat de gereformeerde 
kerk de enige ware kerk is?’, dan 
had ik glashard ‘nee’ gezegd 
voor de hele gemeente, en ik 
vond het eigenlijk jammer dat 
hij het zo niet formuleerde.

een ‘vreemd’ geloof
Na de middelbare school ging 

ik fysiotherapie studeren en op 
kamers wonen. Mijn moeder 
betaalde het collegegeld en de 
boeken, maar voor de rest moest 
ik zelf zorgen, dus werkte ik 
drie ochtenden per week in een 
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van de zusters om naar hun bood
schap te luisteren. Maar ze nam 
wel een foldertje aan. Achterop 
stond hun adres en telefoonnum
mer. Een paar weken later belde 
ik op. De zusters bleken intussen 
klaar te zijn met hun zending en 
waren terug naar huis, maar er 
kon wel voor een paar zendelin
gen gezorgd worden. Prima!

gebeden verhoord
Mijn moeder wilde niets 

weten van vreemd godsdienst
onderwijs in haar huis. Dat kon 
ze voor haar geweten niet verant
woorden, dus heb ik mijn lessen 
gekregen in het Indisch pension 
van zuster Van IJzeren, waar de 
zusters hadden gewoond. En ik 
kreeg antwoord op al mijn vra
gen! Ik las ook in het Boek van 
Mormon, dat ik gekregen had, 
en ging naar de kerk, waar ik 
een oudklasgenoot ontmoette. 
Ik ontdekte dat ik een getuige
nis van de waarheid kon krijgen 
door te bidden. Ik ging op mijn 
knieën en bad hardop om te 
weten te komen of de kerk 
waar was. Geen antwoord…

Ik bedacht dat ik vast niet 
nederig genoeg was en deed op 
mijn manier m’n best om nederig 
te zijn. Na een week deed ik weer 
een poging. Geen antwoord! Nog 
niet nederig genoeg, dacht ik en 
oefende weer een week.

Toen ik op een snikhete dag 
voor de derde keer naast mijn 
bed neerknielde en mijn gebed 
opzond, voelde ik me ijskoud 
worden, terwijl mijn hart als een 
razende tekeerging.

Tegelijkertijd kwam er een 
diepe vrede over me, die beslist 
niet van mezelf kwam, maar van 
God, want zo vredig was het 
niet van binnen – maar dat is 
weer een ander verhaal. Ik had 
mijn getuigenis van de Heilige 
Geest gekregen, en ik had het 
nodig ook!

Toen ik weer het weekend 
thuis was en stond te strijken, 
vroeg mijn moeder of ik een 
kopje thee wilde. ‘Nee, dank u, 
ik drink geen thee meer’, was 
mijn antwoord. Mijn moeder 
kreeg de schrik van haar leven! 
Dit was geen onderzoeken 
meer, dit was menens. Ze huilde 
tranen met tuiten. ‘Hoe kan je 
dat nou doen, al die waarden 
overboord gooien?’ ‘Ik gooi niets 
overboord’, maar ze wilde dat 
ik met de dominee ging praten. 
Op mijn mededeling dat ik wilde 
overgaan naar De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen, stak hij een 
preek af van een half uur en zei 
dat ik na een paar jaar wel weer 
terug zou komen. Dat had hij al 
vaker meegemaakt, zei hij. Hij 
gaf me het boekje mee van ds. 
Spier, Mormonen in opmars. 
Dat moest ik maar eens lezen. 
Het ging over: kijk eens hoe 
goed die Mormonen bezig zijn, 
maar… en dan kwam er een 
addertje onder het gras. Ik liet 
het ook aan mijn moeder lezen. 
‘Wat een gemeen boekje is dat’, 
zei ze, zo eerlijk was ze wel.

Na een zomerkamp voor 
gehandicapte kinderen, waar 
ik mijn man ontmoette – we 
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V.b.n.b. Corry Reijnders, haar 
echtgenoot, haar moeder en 
haar zus rond de tijd van hun 
bekering.



 F e b r u a r i  2 0 1 4  R5

werkten er allebei aan mee – 
werd ik gedoopt. Mijn moeder 
was daar niet bij. De zondag 
daarop zou ik in de avondmaals
dienst als nieuw lid voorgesteld 
worden. Tot mijn verrassing 
kwam Marc me opzoeken en 
ging hij mee naar de kerk. Hij 
bleek ook zoekende te zijn, en de 
naam van de kerk maakte diepe 
indruk op hem. Na de dienst 
gingen we nog even langs mijn 
kamer om een Boek van Mormon 
op te halen. Dat wilde hij wel 
lezen. Drie maanden later werd 
ook hij gedoopt, en mijn zusje 
zelfs nog eerder.

waarheid herkend
In onze verkeringstijd gingen 

we afwisselend in Den Haag en 
Amsterdam naar de kerk. Als 
Marc in Den Haag was, hielden 
we gezamenlijk gezinsavond. 
Mijn moeder deed vaak mee, 
maar echt nadenken over het 
herstelde evangelie wilde ze niet. 
Daar had ze geen tijd voor, zei ze. 
Ze had een drukke voltijdbaan.

Na een paar jaar werd ze ziek 
– ernstig, ongeneeslijk.

Een paar maanden voor ons 
huwelijk vroeg ze me: ‘Vertel 
me eens wat over jullie evange
lie?’ Maar wat zeg je tegen een 
doodzieke vrouw die bijna geen 
energie meer heeft? Ik besloot 
haar te vertellen wie haar 
hemelse Vader was, want het 
was duidelijk dat ze binnen de 
kortste keren zou gaan hemelen. 
Ik lepelde de definitie op die ik 
van de zendelingen had geleerd:

‘Onze hemelse Vader is een 

 in de jaren zestig van de afgelopen eeuw werden 
de eerste zomerkampen voor (vooral) de jonge

ren van de kerk in Nederland en België georgani
seerd. Het eerste kamp vond in 1965 plaats 1 op het 
terrein van Witterzomer bij Assen, waar ook de vol
gende jaren de kampen werden gehouden. Later, 
toen er behoefte kwam aan een locatie met meer 
ruimte, werden gebouwen van de grote jeugdher
berg bij Elst gebruikt. Nog een paar jaar later werd 
overgegaan op een groter aantal kleinschaliger 
kampen op uiteenlopende locaties. Tegenwoordig 
heeft elke ring zijn eigen jongemannenkamp en 
jongevrouwenkamp, terwijl de jongvolwassenen 
uit Nederland en Vlaanderen jaarlijks in augus
tus een gezamenlijke instituutconferentie van zes 
dagen hebben. De laatste jaren zijn daar nog de 
EFYkampen voor 14 tot 18jarigen bijgekomen.

Wie de kampen van de eerste jaren nog heeft 
meegemaakt, zal zich misschien details herinneren 
als de wandelingen op zondagmiddag (de kampen 
begonnen destijds op zaterdag, tegenwoordig op 
maandag), het verplichte corvee, het zwembad 
van Witterzomer of het amfitheater bij de jeugd
herberg. Naast de dagelijkse lessen en discussies 
over geestelijke onderwerpen waren er allerlei 
activiteiten, waaronder sport, zang en dans, soms 
ook toneel of een ander bijzonder project. En 
heel wat jaren maakte volksdans deel uit van het 
kampprogramma.

Dat was vooral te danken aan Loes Fikkerman, 
die binnen en buiten de kerk bekend stond als 
deskundige op het gebied van volksmuziek en 
volksdans 2 en die de deelnemers aan de kampen 
met groot enthousiasme dansen uit diverse landen 
bijbracht. Ze beschikte over een uitgebreide col
lectie muziekopnamen uit zowat alle werelddelen 
op grammofoonplaten en geluidsbanden. Er kwam 
technisch altijd wel wat organisatie aan te pas om 
de muziek op een grasveld van het kampterrein 
luid en duidelijk te laten klinken.

verheerlijkt mens, met een 
lichaam van vlees en beenderen.’ 
Tot mijn stomme verbazing zei 
ze: ‘Dat heb ik altijd geweten’, en 
ik realiseerde me dat de Heilige 
Geest de sluier van vergetelheid 
had weggenomen. Ze wilde met
een gedoopt worden!

De bisschop kende de situ
atie, want hij kwam regelmatig 
aan huis, en het kon allemaal 
geregeld worden. Er werd een 
doopdatum vastgesteld, maar 
drie dagen daarvoor overleed ze. 
De bisschop schreef echter een 
brief aan het Eerste Presidium 
in Salt Lake City, en er kwam 
toestemming voor een plaatsver
vangende doop. Twee maanden 
later is die door mijn zusje ver
richt in de Londentempel. Een 
jaar later heb ik voor mijn moe
der de begiftiging ontvangen.

Een maand na mijn moeders 
overlijden zijn we getrouwd. Er 
zijn kinderen en kleinkinderen 
geboren, die ook het evangelie 
hebben aangenomen. Wat een 
zegen in ons leven! Wat een 
kracht, richting en doel geeft het 
ons allemaal, en wat een vreugde! 
Hoe dankbaar ben ik voor de 
goedheid van mijn hemelse Vader 
en voor zijn betrokkenheid bij 
ons leven. En dan te bedenken 
dat al die tijd gedurende mijn 
kinder en jeugdjaren de kerk in 
Den Haag er was, maar ik wist 
het niet. Ik had in het jeugdwerk 
kunnen zitten en bij de jonge
vrouwen… Maar het is goed zo. 
Ik heb genoeg ervaring in beide 
organisaties opgedaan, en nog 
veel, veel meer. ◼

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

volksdans als roeping
Frans heijdemann (wijk Hengelo)
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volksdansfestivals
Het beoefenen van volksdans door kerkle

den was – en is nog steeds – niet iets typisch 
Nederlands. Aan de Brigham Young University 
bestaan er al meer dan een halve eeuw gespeci
aliseerde dansgroepen voor Amerikaanse volks
dans en internationale volksdans naast stijldans. 
Deze groepen hebben een professioneel niveau 
en gaan van tijd tot tijd op tournee naar Europa 
of Azië. Zo zijn er ook volksdansgroepen van de 
BYU in België en Nederland te zien geweest; ik 
herinner me o.a. een optreden bij een internatio
naal volksdansfestival in Holten.

Het volksdansen beperkte zich ook voor de 
kerkleden hier op den duur niet meer tot het 
aanleren van betrekkelijk eenvoudige dansen in 
een zomerkamp. In verschillende plaatsen beston
den groepjes die regelmatig aan volksdansen 
deden en die bij speciale gelegenheden optraden. 
Maar wie zich ervoor inzette, zou toch nog meer 
kunnen bereiken? Loes Fikkerman, die ook bij 
verschillende nietkerkelijke groepen volksdans
les gaf, wist de leden enthousiast te krijgen voor 
een volksdansfestival. In de jaren zeventig werd 
er enkele keren zo’n festival gehouden. Wie er 
destijds als deelnemer of bezoeker bij is geweest, 
zal zich vast het festival in Bunnik herinneren, 
met een groot aantal deelnemers en honderden 
bezoekers.

Het programma van het derde volksdansfestival, 
dat op 31 mei 1973 plaatsvond in de sporthal te 
Zeist, vermeldt optredens van volksdansgroepen 
uit het toenmalige district Groningen en uit diverse 
wijken en gemeenten: Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Den Haag, Den Helder, Haarlem, 
Rotterdam en Utrecht. De afzonderlijke groepen 
brachten dansen uit Engeland, Frankrijk, Grie
kenland, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, Israël 
en de Verenigde Staten. Gezamenlijk voerden 
alle groepen ten slotte een Amerikaanse en een 
Nederlandse dans op.

De groepen hadden zich erop voorbereid met 
hulp van Loes Fikkerman, die het hele land rond
reisde om met de deelnemers te repeteren en 

intussen ook nog de toegangskaarten ontwierp en 
de nodige instructies gaf voor het maken van de 
kostuums, die door talloze ijverige zusters thuis 
werden genaaid. Speciaal voor het gezamenlijke 
optreden maakten ze, naast de andere kleding, 
voor elke vrouwelijke volksdanser een rood
witgeruite jurk.

Dit festival was misschien een (voorlopig) 
hoogtepunt, maar nog niet het eindpunt. Bijvoor
beeld in Amsterdam bleef nog jarenlang een volks
dansgroep actief onder de naam De Zaaiers, naar 
het adres van het kerkgebouw aan de Zaaiersweg.

Volksdansen tijdens het ‘familiekamp’ in Elst in 1970
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Volksdansen 
tijdens het 
M&A-kamp in 
Roden in 1971.
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Slotdans 
tijdens het 
volksdansfes-
tival van 1973.
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optreden in München
Naar aanleiding van een artikel over de 

gebiedsconferentie in München3 vertelde Loes 
Fikkerman over het optreden van de Neder
landse dansgroep op de culturele avond van die 
conferentie, in augustus 1973. ‘Toen de conferen
tie werd georganiseerd, werd er bekendgemaakt 
dat er op de voorafgaande dag een culturele 
avond zou zijn. Aan de leden in de verschillende 
landen werd toen gevraagd om volksdansen 
voor te bereiden en op de culturele avond te 
laten zien.

‘We oefenden met groepen in verschillende 
plaatsen, o.a. in Groningen, Apeldoorn, Den 
Helder, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Ik 
ben een paar keer naar die plaatsen geweest, want 
in één keer leer je een dans niet goed genoeg om 
ermee op te treden. In mei was er een volksdans
festival waar die groepen optraden, elk met hun 
eigen kostuum. Alle groepen traden samen op in 
gelijke kostuums. Heel wat zusters zijn daarvoor 
aan het naaien geweest.

‘We gingen met bussen naar München. Er waren 
speciale bussen voor de leden die volksdansten, 

want die hadden daar nog een generale repetitie 
en moesten er dus al een dag eerder zijn dan de 
anderen. Het was een grote groep – ik weet niet 
meer precies hoeveel mensen eraan meededen, 

Willem van 
Zoeren (destijds 

raadgever in 
het presidium 
van de Neder-

landse Zending) 
bedankt Loes 

Fikkerman voor 
het organiseren 

van het volks-
dansfestival.
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Deelnemers aan 
de Nederlandse 
dansgroep 
in München 
wachten op 
hun beurt om 
op te treden.
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R8 L i a h o n a

maar het waren er zoveel dat we er wel een paar 
bussen voor nodig hadden.

‘In München hadden we op vrijdagmiddag 
een repetitie in die grote zaal waar we moesten 
optreden. ’s Avonds traden er groepen uit allerlei 
landen op. Toen wij aan de beurt waren, werd er 
gezegd dat we nog even moesten wachten. Toen 
gingen er meer lampen aan, en nog meer lampen. 
Daarna kregen we het sein dat we met ons optre
den mochten beginnen. Na afloop vertelden ze 
ons: “We wilden jullie niet zenuwachtig maken, 
maar we hadden besloten dat het optreden van 
jullie groep op de televisie mocht komen.” Zo zijn 
wij, als enige van al die groepen, op de televisie 
geweest.’

Meer dan veertig jaar later haalt zuster 
Fikkerman nog wel herinneringen op aan de 
tijd dat ze zo intensief met volksdansen bezig 
was dat ze bekend stond als ‘zuster volksdans’, 
maar heeft ze zich alweer met groot enthousi
asme ingezet voor andere activiteiten. Ze heeft 
intussen veel tijd besteed aan familiegeschiede
nis, en ook daarmee heeft ze anderen op weg 
geholpen. ◼

noten
 1. Volgens informatie uit Predik alle volken (2011) van A.A. 

Vreven.
 2. In publicaties over de geschiedenis van de folk in Nederland 

wordt huize Fikkerman genoemd als ontmoetingsplaats van 
de Folkclub ’65.

 3. Zie Regionaal nieuws in de Liahona van augustus 2013.

volg het voorbeeld van zuster Reijnders en schrijf uw bekerings-
verhaal eens op! of uw ervaringen met zendingswerk of fami-

liegeschiedenis. ook nieuws uit uw omgeving is welkom, evenals 
toepasselijke foto’s. het redactieadres: Grovestins 64, nL-7608 hn 
almelo (nederland).

helaas bleek er enkele maanden geleden een probleem te zijn 
met het hier al vaak vermelde e-mailadres nieuws@liahona.nl. als 
u in oktober 2013 of later een artikel of foto hebt ingestuurd naar 
dit e-mailadres en geen reactie hebt ontvangen, wilt u dit materi-
aal dan a.u.b. nogmaals insturen? Gebruik dan nu als e-mailadres: 
LiahonanL@gmail.com ◼

Du
tc

h

inzendingen voor Regionaal nieuws

i n F o R M a t i e

Lofzang van de maand: ‘Wij 
horen een profetenstem’
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

‘mijn woord zal niet voorbijgaan maar zal 
geheel worden vervuld, hetzij door mijn 

eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienst-
knechten, dat is hetzelfde.’ Deze woorden van 
de heer zelf (zie Leer en verbonden 1:38) vormen 
de kern van de boodschap van Wij horen een 
profetenstem (lofzang 20). oorspronkelijk maakte 
deze lofzang deel uit van een grotere compositie 
van Darwin Wolford, die door het mormoons 
tabernakelkoor is gezongen tijdens de algemene 
conferentie van oktober 1978. Daarbij zong het 
koor de engelse tekst van Wij horen een profeten-
stem, terwijl de organist de melodie speelde van 
Wij danken u, Heer, voor profeten (lofzang 17). 
voor publicatie als lofzang voor algemeen gebruik 
zijn de tekst en muziek nog wat aangepast. De 
melodie is niet moeilijk om te zingen, en de tekst 
geeft een prachtige uitleg van het belang van 
profeten voor onze tijd.

evenals van eerder in deze rubriek behandelde 
lofzangen wordt een vereenvoudigde bege-
leiding gepubliceerd op de lofzangenwebsite 
http://www.hldmuziek.nl. ◼

Dansgroep De 
Zaaiers in 1979.
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