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 Toen mijn vrouw en ik een 
gesprek hadden in verband 

met onze huidige roeping, vroeg 
ze: ‘Wat is onze voornaamste 
taak?’ Het antwoord was recht-
streeks, en een openbaring. 
‘U bent zendelingen.’ Door die 
eenvoudige woorden dacht ik 
diep na over de ware aard van 
elke roeping.

Telkens als we een roeping 
ontvangen, beperken we ons 
doorgaans tot wat volgens ons 
de definitie van onze roeping 
is. Met andere woorden, een 
quorumpresident denkt dat hij 
vooral verantwoordelijk is voor 
de ouderlingen in zijn quorum. 
Een jeugdwerkleidster richt zich 
op kinderen, en datzelfde geldt 
voor alle andere roepingen. 
Maar alle roepingen hebben een 
gemeenschappelijke basis, een 
roeping binnen de roeping, in 
feite de ware roeping.

De Heer legt dit beginsel als 
volgt uit: ‘Daarom stel Ik, de 
Heer, u deze vraag: Waartoe zijt 
gij geordend? Om mijn evange-
lie te prediken’ (LV 50:13–14). 
De profeet Joseph Smith heeft 
gezegd: ‘Na alles wat er is 
gezegd, is het onze grootste en 
belangrijkste taak om het evan-
gelie te verkondigen.’ (History 
of the Church, deel 2, p. 478.) 

verteld dat dit leden van de 
kerk van de vrouw waren, en 
dat de Amerikanen zendelingen 
waren. Toen het kerklid haar 
buurvrouw later vroeg hoe ze 
haar kon bedanken voor haar 
vriendelijke hulp, zei de vrouw 
eenvoudigweg: ‘Ik wil geen geld 
of cadeautjes, maar u kunt wel 
wat voor me doen als u me echt 
wilt bedanken: […] laat me ken-
nismaken met uw zendelingen 
[…].’ Ze werd een week later 
gedoopt, en haar man en zoon 
kort daarna. De Heer had een 
heel gezin voorbereid om toe te 
treden tot de kerk.
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Onze ‘ware’ roeping
ouderling Massimo de Feo (Italië)
Gebiedszeventiger

Dus, ongeacht de roeping waar-
voor we zijn aangesteld, of het 
priesterschapsambt waartoe 
we zijn geordend, is de ‘ware’ 
roeping van ieder van ons om 
het evangelie te prediken. En 
dus is een zeventiger zendeling, 
en een ringpresident ook, en 
een bisschop en elk lid van de 
kerk. Wij zijn allen geroepen als 
zendeling, want dat is de ware 
aard van alle roepingen in Gods 
koninkrijk.

De Heer heeft besloten om 
het heilswerk in onze tijd te 
bespoedigen. Overal om ons 
heen zien we in de wijken en 
ringen van Zion in Europa won-
deren gebeuren bij de bekering 
van velen die het evangelie vol 
vreugde en geloof aanvaarden. 
Velen vragen zelf spontaan of 
ze door de doop mogen toe-
treden tot het koninkrijk Gods. 
Het ontroert me nog steeds als 
ik terugdenk aan het krachtige 
getuigenis dat een fijne zus-
ter op een conferentie gaf. Ze 
vertelde dat ze een buurvrouw 
wilde helpen die na een onge-
luk niet meer voor zichzelf kon 
zorgen. Toen ze haar hielp, zag 
ze veel andere bezoekers langs-
komen, onder hen enkele jonge 
Amerikanen. Toen ze vroeg wie 
dat allemaal waren, werd haar 

Ouderling 
Massimo 
De Feo
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 De workshopavond op 
9 november 2013 in Zwolle 

was het tiende workshopevene-
ment van de ring Apeldoorn met 
huwelijk en gezin als centrale 
thema’s. Het was duidelijk dat de 
halfjaarlijkse workshops in een 
behoefte voorzien: de beschik-
bare lokalen waren vaak tot de 
laatste plaats bezet, en veel van 
de deelnemers namen actief 
deel aan de gesprekken die in 
de workshops werden gevoerd. 
Evenals vorige keren waren er 
ook deelnemers uit andere ringen 
en deelnemende niet-leden.

De avond begon met een goed 
verzorgde maaltijd, die de vele 
aanwezigen een gelegenheid 
bood om met elkaar kennis te 
maken, of om oude bekenden 
te begroeten en ervaringen uit 
te wisselen. Vervolgens was er 
keuze uit vijf workshops over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Daarbij ging het niet alleen om 
huwelijksrelaties en opvoeding, 
maar er kwamen ook onder-
werpen ter sprake die met de 
algemene 
persoonlijke 
ontwikkeling te 
maken hebben. 
Daarmee werd 
ingespeeld op 
het nog steeds 
groeiende aantal 

Dit is een tijd van wonderen. 
De Heer bereidt zoals nooit 
tevoren het hart voor van onze 
vrienden, familieleden en buren. 
Als we de ware aard van onze 
roeping begrijpen, wordt onze 
inzet grootgemaakt en vermenig-
vuldigd. Op zending onderwees 
ik een jonge man in het evan-
gelie die op zending ging toen 
ik zelf nog in het zendingsveld 
was. Ik had nooit gedacht dat ik 
een jonge man in het evangelie 
zou onderwijzen die als zende-
ling het leven van velen zou 
raken, en dat van zijn kinderen, 
net als ik op mijn kinderen, 
als een eindeloze geestelijke 
keten. We kunnen ons ook niet 
indenken wat de eeuwige con-
sequenties zijn van wat wij als 
zendeling doen.

Ammon concentreerde zich 
als zendeling op één familie, 
die van koning Lamoni, en was 
daarmee een heel volk tot zegen 
(Alma 19:36). En dat kunnen wij 
ook in deze tijd van wonderen, 
als we maar onze mond open-
doen. Mogen wij de ware aard 
van onze roeping als zende-
ling begrijpen, de ware roeping 
binnen de roeping, wetend dat 
het hart van velen is voorbereid 
en dat de Heer onze inzet zal 
zegenen en onze invloed in de 
eeuwigheid zal vermenigvuldi-
gen. We zijn allemaal geroepen 
om zendeling te zijn. Nu is de 
tijd om zijn werk te volbren-
gen. ‘Vertrouw op Mij bij iedere 
gedachte; twijfel niet, vrees niet’ 
(LV 6:36). ◼

deelnemers dat niet in de catego-
rie ‘ouders’ en/of ‘echtparen’ valt.

positief in het leven staan
Zo sprak Willem Paul Koenen 

over ‘Vol zelfvertrouwen en 
positief in het leven staan’. De 
inleiding van zijn workshop was 
verrassend. ‘Op de basisschool 
en de middelbare school was ik 
de slechtste van de klas wanneer 
het op spreekbeurten aankwam’, 
vertelde hij. ‘Als ik niets op papier 
had staan, had ik geen idee wat ik 
moest zeggen.’ Op zeker moment 
begon hij graffiti te schilderen. Dat 
ging goed en zijn zelfvertrouwen 
groeide, ook op andere terreinen. 
Sinds zijn voltijdzending verzorgt 
hij regelmatig presentaties.

We kunnen veel bereiken als we 
een doel voor ogen hebben en ons 
het eindresultaat voorstellen. Pre-
sident Heber J. Grant had ooit een 
slecht handschrift en wilde beter 
leren schrijven. Uiteindelijk werd 
hij expert in het schoonschrijven.

Het is ook goed als we ons 
bewust worden van onze sterke 

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

Workshopavond biedt voeding  
voor lichaam, hart, ziel en verstand
Frans heijdemann (wijk Hengelo)

Voorafgaand 
aan de work-
shops gebruiken 
de deelnemers 
een gezamen-
lijke maaltijd.
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kanten. Als voorbeeld hoorden 
we het verhaal van de trainer 
van een team dat wereldkampi-
oen werd. Een speelster met een 
‘zwakke plek’ ging zich concen-
treren op wat ze al goed kon, 
en uiteindelijk bereikte het hele 
team steeds betere resultaten.

Monique Fleuren verzorgde een 
workshop over depressiviteit, een 
veel voorkomend probleem dat 
allerlei oorzaken kan hebben. Bio-
logische factoren kunnen daarbij 
een rol spelen, maar depressiviteit 
kan ook een gevolg zijn van een 
verkeerde denkwijze, te hoge ver-
wachtingen, een negatief beeld dat 
iemand van zichzelf heeft (iemand 
ziet vooral zijn of haar eigen 
fouten en ziet de positieve kanten 
over het hoofd), of spanningen op 

huwelijk’ was het motto van een 
workshop onder leiding van Fred 
Brandenburg. In deze jachtige en 
onzekere tijd wordt elk huwelijk 
op de proef gesteld. Kleine din-
gen, zowel positief als negatief, 
kunnen grote gevolgen hebben. 
Hoe houden we de betovering 
vast die er in het begin was?

Een belangrijk punt is, zoals bij 
elke relatie, goede communicatie. 
Bespreek dingen met elkaar, en 
luister vooral naar wat je partner te 
zeggen heeft. Je belangrijkste doel 
moet zijn om je partner gelukkig 
te maken. ‘Een goed huwelijk is 
geven en geven.’ Accepteer dat 
jullie verschillend zijn en dat geen 
van beiden volmaakt is — en 
dat ook in dit leven nog niet zal 
worden. Pas het evangelie toe: we 
hebben geleerd om onze naasten 
te dienen en, wanneer nodig, te 
vergeven. Dat moeten we ook in 
de praktijk brengen naar onze 
huwelijkspartner toe.

aan een doel werken
Als je een gezin hebt, werk je 

dan bewust samen ergens naar 
toe? Bedrijven hebben vaak een 
mission statement, dat aangeeft 
wat het doel van een bedrijf is en 
misschien ook iets zegt over wat 
het doet om dat doel te bereiken. 
‘Een gezin is ook een organisatie 
en kan hierdoor worden ver-
sterkt’, legde Stefanie Panhuyzen 
uit. ‘Wat maakt jullie als gezin 
uniek? Waar staan jullie voor? Hoe 
beleven jullie samen het meeste 
plezier?’ In de workshop werden 
deze vragen verder uitgediept. ◼

Willem Paul 
Koenen 
bespreekt hoe 
zelfvertrouwen 
een positieve 
wending aan 
je leven kan 
geven.

Een workshop 
over relaties 
onder leiding 
van Margriet 
Noot.

het werk of in de familie. Als we 
deze problemen begrijpen, wordt 
het ook duidelijk dat leden van de 
kerk niet altijd ‘vanzelfsprekend’ 
gelukkig zijn door het evangelie 
en kunnen we onszelf of anderen 
helpen om er wat aan te doen.

Relatie en huwelijk
Hoe we onszelf zien, was ook 

een onderwerp dat ter sprake 
kwam in de workshop van 
Margriet Noot over ‘Hoe stel ik me 
open voor een relatie?’ — deze 
was vooral voor alleenstaanden 
bestemd, maar kon ook voor 
anderen interessant zijn. ‘Kinderen 
die pas geboren zijn, voelen zich 
nog een deel van de moeder’, ver-
telde ze. ‘Pas later ontdekken ze 
zichzelf en krijgen ze een relatie 
met zichzelf.’ Wat we van onszelf 
vinden, wordt vaak beïnvloed 
door hoe anderen op ons reage-
ren. Het wordt in de wereld tegen-
woordig belangrijk gevonden om 
‘populair’ te zijn en invloed te 
hebben, maar het evangelie kan 
ons helpen om dit in het juiste 
perspectief te zien: we moeten 
niet op het uiterlijk afgaan.

In de workshop werden 
manieren besproken om mensen 
te vinden en contacten te leggen, 
waar je op kunt letten wanneer je 
iemand leert kennen en hoe een 
relatie zich kan ontwikkelen van 
een oppervlakkige kennisma-
king tot meer diepgang. Ook het 
omgaan met negatieve gedachten 
kwam ter sprake, met als begin-
punt: wat is je relatie met jezelf?

‘Op de bres voor een goed 
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te lang mocht duren en ’s avonds een optreden 
voor bijna 200 bezoekers. Koren uit Apeldoorn en 
Hengelo, negen zangsolisten uit verschillende wij-
ken, en musici op gitaar, harp, dwarsfluit, blokfluit, 
cello, piano, keyboard, drums en orgel verzorgden 

een afwisselend programma met 
traditionele kerstliederen — soms 
in een nieuw jasje gestoken —, 
eigentijdse liederen en sfeervolle 
instrumentale muziek.

Op zondagavond werd dit 
programma, met een kleine 
wijziging, nog eens uitgevoerd 
voor bijna driehonderd bezoe-
kers. De muzikale presentatie 

werd, evenals de avond daarvoor, aangevuld met 
toepasselijke beelden die op de achtergrond wer-
den geprojecteerd. Diverse bezoekers uitten na 
afloop hun dankbaarheid voor hetgeen ze hadden 
gehoord, en iemand die voor het eerst in de kerk 
was geweest toonde zich aangenaam verrast door 
het niveau van de uitvoering, dat ongetwijfeld te 
danken was aan de inzet van alle betrokkenen om 
de geest van Kerstmis te laten voelen.

Een week later was het kerstconcert van de 
ring Rotterdam, dat al een langere traditie heeft. 
Een avond met inspirerende muziek, afgewisseld 
met gesproken woord. Het koor van de ring liet 
toepasselijke liederen horen en een zendelingen-
koor zong Gij zijt groot. Prachtige instrumentale 
muziek vulde het programma aan.

Veel van de talrijke bezoekers waren onder de 
indruk van de koorzang (de foto van het koor is uit 
2012, maar geeft toch een indruk van het geheel). 
In A light unto all werd de koorzang aangevuld 

met een videopresentatie. Mede 
dankzij de inzet van het koor en 
de samenwerking met professio-
nele musici die ook deze ring telt, 
had het kerstconcert een hoog 
muzikaal niveau en droeg het 
ertoe bij de geest van Kerstmis 
door te laten dringen.

 Voor miljarden mensen overal ter wereld is 
december vooral de maand om de geboorte 

van Jezus Christus te vieren. Zo ook voor de 
heiligen der laatste dagen in Nederland en België, 
die dit feest in december 2013 massaal hebben 
gevierd, zowel in huiselijke kring als bij kerstvie-
ringen in de eigen ring, wijk of gemeente.

In de ring Apeldoorn werd de kersttijd ingeluid 
met een tweetal feestelijke kerstconcerten op 14 
en 15 december in het pas gerenoveerde kerkge-
bouw van de wijk Apeldoorn. Het jaar daarvoor 
konden de vele bezoekers van het kerstconcert 
van de ring ternauwernood allemaal een plaats 
vinden in de kerk, en de belangstelling voor het 
concert van 2013 leek nog groter te gaan worden, 
daarom werd besloten om twee kerstconcerten te 
geven in plaats van één. Voor de deelnemers, die 
zich er al maanden op hadden voorbereid, werd 
zaterdag 14 december een inspannende dag, met 
’s middags een generale repetitie die beslist niet 

Vieringen brengen de geest 
van Kerstmis dichterbij
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

Het koor 
Musical Colours 
zingt bij het 
kerstconcert in 
Apeldoorn.

Het koor van de 
ring Rotterdam 
zingt o.l.v. Vesna 
Gruppman
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grootschalig feest
Voor de leden van de ring Den Haag vond 

er een groots opgezet en grondig voorbereid 
kerstfeest plaats op vrijdag 20 december. In geen 
enkel kerkgebouw zou er voldoende plaats 
zijn geweest voor de bijna 700 gasten, daarom 
werd dit feest gehouden in congrescentrum De 
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Het doel van 
deze kerstviering was om de mensen, die veelal 
toch ook minder plezierige ervaringen hadden 
gehad in de loop van het jaar, een avond te bie-
den waarop ze hun beslommeringen achter zich 
konden laten en zich geestelijk konden voorbe-
reiden op de kerstdagen.

De avond begon met een muziekprogramma, 
verzorgd door leden van de ring Den Haag, zowel 
solisten als koren. Ook een zendelingenkoor was 
te horen, en als bijzonder gaste de violiste Vesna 
Gruppman.

Aansluitend was er een kerstdiner, waarbij de 
deelnemers — merendeels kerkleden maar ook 
niet-leden — plaatsnamen aan zeventig grote, 
ronde tafels en van een goed verzorgde maaltijd 
konden genieten. Ze konden daarbij uit verschil-
lende gerechten kiezen, en er was aan van alles 
gedacht — zo waren er speciale kindermenu’s voor 
de meer dan honderd kinderen en waren er voor 
meer dan vijftig personen vegetarische gerechten. 
Allen genoten van deze avond, niet alleen van-
wege het heerlijke eten maar ook vanwege de 
gelegenheid om met zoveel leden uit de diverse 
wijken en gemeenten in de ring bij elkaar te zijn.

het verhaal van de geboorte uitgebeeld
Intussen was een comité van zes leden in 

de ring Antwerpen sinds begin september bezig 
geweest om een kerstviering voor te bereiden. 
Er werd een programma met diverse onderdelen 
gepland, waarvoor niet alleen een beroep op zan-
gers, muzikanten en toneelspelers werd gedaan, 
maar ook op decorbouwers, technici en een 
belichter. Bij de algemene repetitie op 15 decem-
ber bleken er nog wat aanpassingen nodig te zijn 
om een vloeiend geheel te krijgen, maar bij de 
repetitie op de ochtend van 21 december was alles 
in orde. In de namiddag van diezelfde dag was de 
eerste vertoning, ’s avonds was de tweede verto-
ning, beide in de kerk te Antwerpen.

Op het podium was een grote kerststal 
geplaatst, waarin in de loop van het programma 
de verschillende acteurs gingen plaatsnemen. 
De voorstelling bestond uit een combinatie van 
gesproken woord en zang, ondersteund door 
visuele aspecten. Ieder die open stond voor de 
boodschap van vrede en liefde werd van harte 
uitgenodigd. Zo brachten gezinnen en leden van 
de kerk het verhaal van de geboorte van Christus. 

Een volle zaal 
bij de kerstvie-
ring van de ring 
Den Haag.

Bezoekers van 
de kerstviering 
in Noordwijker-
hout genieten 
van een heer-
lijke maaltijd.
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Zoetermeer is niet de enige 
wijk die over een dergelijk orgel 
beschikt, maar dankzij de goede 
akoestiek van de kapel klinkt 
het er wel indrukwekkend.

De kapel maakt een ruime 
indruk. ‘Er zijn 167 zitplaatsen, 
het podium niet meegerekend’, 
zegt bisschop Ten Have. ‘In de 
recreatiezaal kunnen zeker 220 
mensen zitten. Waarschijnlijk 
nog wel meer, maar op het 
moment hebben we 220 losse 
stoelen in het gebouw.’ Voor 
de wijk Zoetermeer is dat ruim 
voldoende, maar het lijkt ook 
een geschikt gebouw voor 
bijzondere evenementen. En er 
is al rekening mee gehouden 
dat het ooit te klein zou kunnen 
worden. ‘De kerk is zo gebouwd 
dat zij gemakkelijk kan worden 
uitgebreid als dat nodig is. Met 
een uitbouw erbij zouden we 
plaats hebben voor meer dan 
500 mensen.’

Het was een geluk dat de 
kerk kon worden gebouwd op 

naar een groot gebouw aan de 
Osylaan, dat intussen plaats 
heeft gemaakt voor de tempel. 
De leden moesten een mooi 
gebouw verliezen om er nog iets 
mooiers voor in de plaats te krij-
gen, en nu beschikken ze aan de 
Zegwaartseweg weer over een 
prachtig kerkgebouw waarin hun 
wijk verder kan groeien.

evenementen
Toen we kwamen kijken, 

was het gebouw al in gebruik 
genomen, maar de inrichting was 

een plek waar veel ruimte was. 
Zo kon er meteen een grote par-
keerplaats worden aangelegd. 
Deze biedt plaats aan meer dan 
zestig auto’s.

een dynamische wijk
De wijk Zoetermeer is in de 

loop van de jaren flink gegroeid. 
Door geboorten, doop van 
bekeerlingen en verhuizingen 
zijn er de laatste jaren veel leden 
bijgekomen. Sinds de inwijding 
van de tempel in Zoetermeer, 
op 8 september 2002, waren er 
nogal eens leden die besloten 
om na hun pensionering in de 
buurt van de tempel te gaan 
wonen. Maar ook de jongere 
generaties zijn in opkomst, zoals 
vooral aan het aantal kinderen in 
het jeugdwerk te zien is.

De geschiedenis van de wijk 
gaat terug tot 7 januari 1979, toen 
er voor het eerst zondagsschool 
werd gehouden in een gehuurde 
zaal. De aanvankelijk nog kleine 
groep leden groeide binnen 
twee jaar uit tot een zelfstandige 
gemeente, die in 1995 verhuisde 

Het grote 
kerkgebouw 
dat onlangs 
in Zoetermeer 
in gebruik is 
genomen.

De kapel biedt veel ruimte.

Bisschop Barry 
ten Have.
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nog niet voltooid. In de kapel 
moest nog een vleugel worden 
geplaatst, in de kantoren van de 
bisschop en de wijksecretaris 
moest nog wat veranderen en 
ook enkele lokalen moesten nog 
verder worden ingericht. Voor 
de inwijding, die gepland was in 
een speciale avondmaalsdienst 
op 9 februari en die bij het ver-
schijnen van deze Liahona dus 
al moet hebben plaatsgevonden, 
moet een en ander wel klaar zijn. 
Intussen waren de leden duidelijk 
blij met hun nieuwe gebouw.

Ook de omwonenden ble-
ken er gelukkig mee te zijn. 
Carlo Panhuyzen, die niet ver 
van de kerk woont, vertelde 
dat hij tijdens de bouw regel-
matig even ging kijken en dan 
wel eens buurtbewoners sprak. 
‘Aanvankelijk waren ze een beetje 
sceptisch over het bouwen van 
een kerk op deze plek’, had hij 
gemerkt, ‘maar toen ze zagen hoe 
het werd, begonnen ze er anders 
over te denken. Nu vinden de 
omwonenden dat deze kerk een 
sieraad voor de buurt is.’

De inwoners van Zoetermeer 
zullen van tijd tot tijd voor 

Du
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speciale eve-
nementen in 
de kerk terecht 
kunnen. Zo 
was er voor 
18 maart een 
concertavond 
voor genodig-
den gepland, 
met optredens 
van onder meer de violist Igor 
Gruppman en de pianist Laurens 
van Rooyen, enkele dagen later 
gevolgd door een open huis 
voor alle belangstellenden.

Ook leden uit andere wijken 
en gemeenten zijn welkom in 
de kerk. ‘Het komt nog wel 
eens voor dat er zoveel jonge-
ren naar de tempel komen dat 
ze die voor de doopdiensten in 
twee groepen moeten verdelen’, 
zegt bisschop Ten Have. ‘Dan 
kan er voor telkens één groep 
een activiteit in de kerk worden 
georganiseerd.’ Op die manier 
kunnen niet alleen de leden van 
zijn wijk, maar leden uit heel 
Nederland en België profiteren 
van het mooie gebouw waar 
de kerk nu in Zoetermeer over 
beschikt. ◼

i n F o R M a t i e

Lofzang van de maand: 
‘Daar juicht een toon’
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

Op 20 april is het Pasen; dan zullen overal weer 
liederen over de opstanding in de kerkdien-

sten te horen zijn. Een van de paasliederen in 
Lofzangen is van Nederlandse herkomst: Daar 
juicht een toon (lofzang 133) is geschreven door 
de in Amsterdam opgegroeide predikant Eduard 
Gerdes, die in de negentiende eeuw vooral 
bekendheid genoot als schrijver van jeugdboe-
ken. De melodie van de Zwitserse predikant Henri 
Malan past perfect bij de opgetogen tekst. Zoals 
dit lied in Lofzangen staat is het door een koor 
uitstekend te zingen, maar minder geoefende 
zangers kunnen wel eens moeite hebben met de 
hoogte van de melodie, daarom bieden we op 
www.hldmuziek.nl een begeleiding aan die wat 
lager staat. Ook vereenvoudigde begeleidingen 
van enkele paasliederen zijn daar te vinden.

uw verhaal of foto in de liahona

Inzendingen van lezers zijn welkom! Niet alleen 
verslagen van activiteiten, maar ook eigen 

belevenissen in verband met het evangelie. Stuur 
uw bericht naar liahonanl@gmail.com of naar: 
Redactie Regionaal nieuws, Grovestins 64, 7608 
HN Almelo (Nederland). ◼

De ZHV-kamer van de nieuwe kerk in Zoetermeer.

In dit lokaal komt het jeugdwerk bij elkaar.


