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 Geloof in de Heer Jezus 
Christus is het eerste beginsel 

van het evangelie, genoemd in de 
Geloofsartikelen. Het is de steen 
die het fundament legt waarop 
alles in het heilsplan is gebaseerd.

Alma vergelijkt geloof met 
een zaadje. Geloof kan ontkie-
men als we verlangen te gelo-
ven, waarna dat geloof, doordat 
we er aandachtig en ijverig aan 
werken, kan doorgroeien en tot 
bloei kan komen. Alma leert dit 
beginsel aan het ongelovige volk 
in Ammonihah: ‘Het wordt velen 
gegeven de verborgenheden [het 
woord] Gods te kennen […] wat 
Hij de mensenkinderen toekent 
volgens de aandacht en ijver 
die zij Hem schenken.’ 1 Geloof 
groeit dus evenredig aan de 
aandacht en ijver die we aan de 
ontvangen waarheden schenken.

Alma gaat zelfs zo ver dat 
hij zegt: ‘Hij die zijn hart niet 
verstokt, hem wordt een groter 
deel van het woord geschonken, 
totdat het hem wordt gegeven de 
verborgenheden Gods te kennen 
totdat hij die ten volle kent. En 
zij die hun hart verstokken, hun 

Maar toen gebeurde er iets 
bijzonders. Toen Zeëzrom ver-
volgens naar de boodschappen 
luisterde die Amulek en Alma 
brachten, begon hij te sidderen. 
In plaats van hoogmoedig te zijn 
en in zijn plan te volharden om 
deze twee profeten te vernie-
tigen, verootmoedigde hij zich 
voldoende om die siddering te 
voelen en zich te realiseren dat 
deze twee mannen de macht 
Gods in zich hadden. Het zaadje 
was gezaaid.

En het verlangen van 
Zeëzrom zorgde ervoor dat het 
zaadje kon ontkiemen. Toen 
deed Zeëzrom nog iets. In plaats 
van vragen te stellen om Alma 
en Amulek in de val te laten 
lopen en hun boodschap te ver-
nietigen, ‘begon [hij] hen zorg-
vuldig te ondervragen om 
meer te weten te komen over 
het koninkrijk Gods’.3
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wordt een kleiner deel van het 
woord gegeven, totdat zij niets 
weten van zijn verborgenheden.’ 2

Alma’s boodschap had niet 
duidelijker kunnen zijn. We 
moeten aandacht en ijver schen-
ken aan de waarheid die we 
ontvangen, dat wil zeggen: het 
zaadje water geven. En hoe 
doen we dat? Door naar ons 
geloof te handelen, te dienen, en 
een getuigenis van de waarheid 
op te bouwen. De Heer zal ons 
dan meer geloof schenken. Maar 
als we geen aandacht en ijver 
tonen, vermindert ons geloof, 
totdat we al ons geloof kwijt zijn.

De sleutel is handelen, aan-
dacht en ijver schenken. Zelfs uit 
een kleine daad kan iets groots 
voortkomen. Een goed voor-
beeld hiervan is Zeëzrom, de 
slechte wetgeleerde die Amulek 
in de val probeerde te lokken 
door hem een fortuin aan zilver 
aan te bieden als hij God wilde 
verloochenen. Zeëzrom wilde de 
door Amulek gepredikte bood-
schap van Christus ontkrachten 
door het getuigenis van Amulek 
te vernietigen.

Ouderling  
Jose A. Teixeira
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Op hetzelfde moment dat 
Zeëzrom oprechte vragen 
begon te stellen om achter de 
waarheid te komen in plaats 
van vragen te stellen om de 
waarheid teniet te doen, begon 
zijn geloofszaadje te wortelen. 
Toen hij aandacht en ijver bleef 
schenken aan wat Alma en 
Amulek predikten, namen zijn 
geloof en bekering toe, wat 
uiteindelijk tot zijn doop en een 
zending met Alma onder de 
Zoramieten leidde.

Geliefde broeders en zusters, 
als we handelen naar de ken-
nis die we hebben ontvangen, 
ongeacht onze afkomst of hoe 
klein of gering we denken dat 
onze kennis is, zoiets eenvou-
digs als een gebed uitspreken, 
naar de kerk gaan of in de 
Schriften lezen zal enorme 
positieve gevolgen hebben.

Zelfs de kleinste geboden die 
we naleven, zullen hun effect op 
onze bekering hebben, en ons 
geloof in de Heer Jezus Christus 
zal evenredig toenemen. Met 
ons toegenomen geloof in 
Jezus Christus, neemt ook ons 
verlangen om zijn geboden te 
onderhouden toe, en herhaalt 
de cyclus zich, doordat zij elkaar 
positief beïnvloeden.

In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Alma 12:9
 2. Alma 12:10–11
 3. Alma 12:8

 Het jaar was nog maar pas begonnen toen de 
wijk Haarlem een subliem diner kreeg voorge-

zet door de chef-kok Harmen Gieske.
Toen we op 22 januari de kerk binnenkwamen, 

werden we welkom geheten door vriendelijke 
gastvrouwen en gastheren. We kregen een papier 
dat er aan de voorkant uitzag als een bij, met het 
verzoek om op de achterkant onze naam en enige 
informatie over onszelf te noteren. Achteraf bleek 
dat van groot belang om in aanmerking te komen 
voor het dessertbuffet.

Nadat we aan een van de goed uitziende tafels 
hadden plaatsgenomen, werden we verwend met 
heerlijk stokbrood en frisdranken. Hierna kregen 
de bijna honderd gasten een keuzemenu voorge-
schoteld: wordt het de chowder (soep) van zee-
vruchten of een geitenkaassalade? Op dit heerlijks 

N I E U W S  U I T  D E  R I N G E N

Een goede start van het 
nieuwe jaar in Haarlem
Adele Scholten (wijk Haarlem)

De borden met het hoofdgerecht 
lijken wel schilderijen.

Bezoekers genieten 
van de maaltijd.
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volgde het hoofdgerecht, kalkoenrollade met 
een uitgebreid garnituur, en voor de vegetariërs 
onder ons saté van bakbanaan. De herfstkleu-
ren in het gerecht deden sterk denken aan een 
Thanksgiving-diner, en dat bleek ook de bedoe-
ling te zijn van onze chef-kok.

Eindelijk brak het moment voor het grand dessert 
aan. Onze gastheer Richard Ruiter liet iedereen raden 
naar de namen van de bezige bijtjes: hoe goed ken-
nen we elkaar? Wie een naam goed raadt, mag naar 
de tafel met de uitgestalde taarten, pudding, cheese-
cakes en andere heerlijkheden gaan.

Met een dankbaar gevoel gingen we naar 
huis — dankbaar voor een bijzondere avond, 
voor een nieuw jaar, voor nieuwe kansen om te 
groeien. Dankbaar voor de familie Gieske, die 
een jaar geleden uit Aruba naar Nederland kwam. 
Gezamenlijk gaan we als bezige bijen aan de slag 
in onze bijenkorf om meer eenheid te bereiken. ◼

Hiertoe is de Stichting ‘Spelen 
zonder speelgoed?’ opgericht. 
Het doel is om voor die kinde-
ren goed speelgoed, schoolspul-
len, goede kleding en dekens 
te sturen.

Dat is gelukt, we hebben 20 
kubieke meter speelgoed, kleding, 
schoolspullen, dekens en schoei-
sel verzameld, en ook nog geld 
om het te verzenden. Eindelijk is 
het transport onderweg. Wat is het 
hartverwarmend wat er allemaal 
is gegeven! Veel leden van de 
kerk gaven wat zij konden mis-
sen. Laten we allen met elkaar de 
tweede zending nog veel groter 
maken, om nog meer mensen wat 
warmte te geven.

De actie heeft plaatsgevon-
den in de ring Antwerpen, in Harmen Gieske aan het werk

Hulp voor vluchtelingkinderen
Neeltje Ardon (ring Antwerpen)

 Het was heel koud, zo vroeg 
in de morgen op 3 februari, 

toen ik met een thermosfles en 
een boterham bij de opslag van 
de hulpgoederen zat te wachten 
op de vrachtwagen die alles naar 
Podgorica in Montenegro zou 
brengen. Daar wachtten broe-
der en zuster Westwood en het 
Montenegrijnse Rode Kruis met 
smart op de goederen die wij 
hun dankzij de steun van velen 
konden schenken. De winters 
zijn streng in Montenegro. Met 
maar een enkele deken voor 
meerdere mensen hebben zij het 
heel veel kouder dan ik toen, 
wachtend in de auto.

Kinderen die door een oor-
log op de vlucht moeten slaan, 
worden relatief zwaarder getrof-
fen dan hun ouders, want zij 
verliezen niet alleen hun huis en 
hun goed, maar ook hun jeugd. 
De vluchtelingenkinderen zijn 
steeds het kind van de rekening, 
zij lijden door talloze ontberin-
gen, aan het ontstaan waarvan 
zij zelf part noch deel hebben 
gehad. Hun lijden is vreselijk.

Al deze kinderen hebben in 
veel gevallen familieleden of 
vriendjes verloren en kunnen 
zich over weinig meer verheugen.

Zij verdienen het dat anderen 
aan hen denken en iets probe-
ren te doen om hen te helpen. 

Speelgoed voor vluchtelingkinderen



 

het bijzonder in de gemeentes 
Brugge en Vlissingen. Het is de 
bedoeling om in de loop van 
het jaar in het hele Nederlandse 
taalgebied ermee te starten.

Wanneer uw wijk of gemeente 
aan deze actie meedoet, houd u 
dan aan de volgende spelregels:

1. Zoek in uw eigen huis naar 
onbeschadigd, schoon en goed 
speelgoed, of ga naar de kring-
loopwinkel, waar u voor heel 
weinig geld vaak al mooi speel-
goed op de kop kunt tikken.

2. U begrijpt dat oorlogsspeel-
goed niet in aanmerking 
komt.

3.  Een bal, een springtouw, een 
autootje, een puzzel, een 

Als klein kind leerde ik om voor en na het eten 
te bidden, en ik zegde een gebedje op voor het 

slapengaan. Mijn tante, die me had grootgebracht, 
nam me mee naar een protestantse kerk. De psal-
men zong ik graag, maar de preken zeiden me niet 
veel. Later ging ik naar catechisatie. Dat was om 
me voor te bereiden op de belijdenis, waar je een 
belofte deed dat je bij de kerk zou blijven. Ik heb 
de belijdenis twee keer uitgesteld, maar toen we 
voorin de kerk stonden en de belofte uitspraken, 
heb ik in gedachte gezegd: ‘God, ik weet dat deze 
kerk niet waar is, maar ik doe het voor mijn tante.’

In de zesde en zevende klas van de basisschool 
vertelde het hoofd van de school ons verhalen uit 
de Bijbel. Als hij aan het vertellen was, kon je een 
speld horen vallen. Ik zal hem eeuwig dankbaar 
zijn voor de manier waarop hij de verhalen tot 
leven bracht.

Toch is er een lange periode geweest waarin 
het geloof een heel kleine rol voor me speelde.

Ik bad elke avond voor het slapengaan het 
Onze Vader, maar daar bleef het bij. Naar de kerk 
ging ik niet meer.

Verdrietige gebeurtenissen
Na de dood van mijn neefje van acht wilde ik 

weg. Ik kon het verdriet van mijn familie niet aan-
zien en wist ook met mezelf geen raad. Ik besloot 
om naar Engeland te gaan en ging als verpleeg-
hulp werken in een tehuis voor invaliden. Heerlijk 
vond ik het, maar emoties kun je niet wegstoppen, 
dus het verdriet om mijn neefje bleef. Totdat ik 
een droom kreeg en hem met andere kinderen 
zag spelen op een heerlijke plek. Dat was een 
geschenk van een liefdevolle hemelse Vader.

knuffel, een kroeldekentje, 
al dit soort speelgoed is heel 
goed. Denk ook aan een 
schetsboek of schriften met 
kleurpotloden en balpennen 
(stiften drogen snel uit). Ook 
andere schoolspullen zijn meer 
dan welkom.

 4. Vraag allen in uw omgeving 
met deze actie mee te doen.

5. Neem de te doneren spullen 
mee naar de kerk; van daar-
uit worden ze zolang ergens 
anders opgeslagen tot het 
moment van vervoer.

Bij voorbaat dank voor uw 
deelname! Gezamenlijk kunnen 
wij de zon van medemenselijk-
heid laten schijnen. ◼

Vluchtelingenkamp op de vuilnisbelt van Podgorica, de hoofdstad van 
Montenegro. Hier wonen honderden mensen die uit Kosovo zijn gevlucht.

De hulpgoederen worden in de vrachtwagen geladen.

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 hemelse Vader  
luisterde naar mij
Dini Knight (gemeente Lelystad)
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Ik had het zo goed naar mijn zin dat 
ik besloot om in Engeland te blijven. Na 
verloop van jaren kwam er bericht dat mijn 
vader ernstig ziek was. Ik ging meteen naar 
huis. Een week later overleed mijn vader.

Door het verdrinken van mijn neefje 
was ik erg verdrietig geweest, maar door 
het overlijden van mijn vader had ik zo 
veel pijn dat het me helemaal uit mijn 
evenwicht haalde. Ik begon me af te vra-
gen of er wel een God was, waar mijn 
vader was en of ik hem ooit weer zou zien. 
Was er wel een God? En wat was de reden 
van mijn bestaan?

Op een avond keek ik naar de lucht vol sterren 
en een grote, heldere maan. Het was prachtig! Ik 
kreeg een onbestemd gevoel van heimwee, waar-
van ik later begreep dat het heimwee naar het voor-
bestaan was. En ineens wist ik het: er wás een God!

Op zoek naar de ware kerk
Ik besloot om naar het ware geloof te gaan 

zoeken. Ik ging naar de synagoge en naar verschil-
lende kerken — naar elk maar één keer. Na een 
gebed tot mijn hemelse Vader waarin ik 
Hem om hulp en vergeving had gevraagd, 
kreeg ik voor het eerst het gevoel dat Hij 
naar me luisterde.

Niet lang daarna kwamen er zendelin-
gen bij mij aan de deur, nu 45 jaar geleden, 
en heb ik, na de nodige inwendige strijd, 
het evangelie aangenomen. Toen ik voor 
het eerst in de kerk zat, in Amsterdam, wist 
ik het: ik was thuis!

Is mijn geloof daarna veranderd? Totaal, 
want toen wist ik dat God leefde, dat ik 
zijn kind was en dat Hij van mij hield. 
Door de Schriften te lezen en de lessen en 
toespraken in de kerk te volgen, vielen alle puz-
zelstukjes op hun plek. Nu wist ik ook waarom ik 

hier op aarde ben en dat ik degenen die 
me zijn voorgegaan, weer zou zien.

Na een jaar besloot ik om terug te 
gaan naar Engeland. Verschillende men-
sen zeiden: ‘die flat raak je nooit kwijt!’ 
Ik dacht: als mijn hemelse Vader erach-
ter staat, zal het lukken. Ik plaatste een 
advertentie en een mevrouw kocht de 
flat, met inboedel en al!

Ik was blij dat ik terug kon naar mijn 
oude baan, bij mensen die ik kende. Er 
kwam wel een wat andere Dini terug, die 
niet meer rookte en geen thee, koffie en 
alcohol meer dronk.

Het was moeilijk om me in de nieuwe wijk, 
met allemaal vreemden, thuis te voelen. Ik voelde 
me als een muurbloem na het warme nestje in 
Amsterdam. Gelukkig wist ik dat ik mijn hemelse 
Vader om hulp kon vragen.

Mensen zeggen dat Hij gevoel voor humor 
heeft, en dat heb ik toen ook ervaren, want ik 
kreeg dezelfde dag het verzoek om een toespraak 
te houden, en om les te geven in het jeugdwerk. 
Door mijn roeping in het jeugdwerk begon ik 

me al gauw thuis te voelen. Later werd 
ik lerares van kinderen van 8 tot 10 jaar. 
Ze gedroegen zich keurig bij hun ouders 
tijdens de avondmaalsdienst, maar bij mij 
in de klas zetten ze de bloemetjes buiten! 
Ik kon er niets mee en dacht erover om 
ontheffing te vragen. Maar de Heer had me 
geroepen, dus had Hij vertrouwen in mij. 
Na vasten en bidden kreeg ik ingevingen 
waardoor ik het anders ging aanpakken en 
een heel leuke tijd had met die kinderen.

Op zoek naar een partner
Voor trouwen en kinderen krijgen voelde 

ik weinig voordat ik lid werd van de kerk. Maar 
toen ik het plan van onze hemelse Vader beter 

Dini Knight 
als tiener

Dini en Edwin 

Knight in 1970
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ging begrijpen en mijn patriarchale zegen had 
ontvangen, veranderde ik van gedachten. Toen 
ontmoette ik Edwin, een Joodse broeder die al tien 
jaar lid was van de kerk. Op een zondag toen ik 
aan het vasten was om te vragen of ik mijn partner 
mocht ontmoeten, werden we allebei door een 
gezin in de wijk te eten gevraagd.

Ik dacht: dat zal hem toch niet zijn? Helemaal 
niet mijn type. En hij hield van klein en blond… 
Maar twee jaar later zijn we in de tempel 
getrouwd, en we zijn gezegend met twee dochters 
en een zoon. Ik ben erg dankbaar voor de heer-
lijke jaren die we samen gehad hebben.

Mijn man heeft me geleerd dat je echt alles aan 
je hemelse Vader kunt vragen. Zijn geloof was een 
voorbeeld voor mij. We hebben, door zijn ziekte, 
ook moeilijke tijden gehad, maar hebben wel de 
hulp en steun gekregen die we nodig hadden. 
Toen ik noodgedwongen terug ging naar Neder-
land, met drie kinderen, wat koffers, een hond en 
twee katten, kregen we al vrij snel een huis, met 
vijf slaapkamers. Alleen hadden we niets om erin 
te zetten… Maar in korte tijd kwamen er overal 
spullen vandaan, allemaal van familie en van men-
sen van de kerk. Voor mij was het een wonder.

Het was niet altijd gemakkelijk om de kinderen 
alleen groot te brengen. Er zijn heel wat gebeden 
om hulp naar boven gegaan en beantwoord. Onze 
Heiland was een groot voorbeeld voor ons. Dat 
Hij, terwijl zijn lijden zo groot was, kon zeggen: 
‘niet mijn wil, uw wil geschiede’ maakt veel indruk 
op mij. Ook het boek Job heeft veel indruk op me 
gemaakt en me geholpen als het moeilijk was. Job 
zei: ‘want Hij weet wat mijn wandel is; toetste Hij 
mij, ik kwam als goud tevoorschijn. Mijn voet staat 
vast in zijn spoor.’ Wat een geloof, na zoveel lijden!

Ik heb nog steeds veel te leren en te verbeteren, 
maar ik ben blij en dankbaar dat ik lid mag zijn van 
de kerk van Jezus Christus, voor mijn leven, mijn 
familie en vrienden en voor deze mooie aarde. ◼

en hem een zegen gaven. Wij 
kregen een dikke kinderbijbel; 
ik las er ‘s avonds in als Hermy 
en Yvonne sliepen.

Toen we terugkwamen op 
Curaçao gingen we naar een 
zondagsschool in onze school. 
Bijna iedereen was katholiek, 
de protestanten waren zo in 
de minderheid dat er verder 
geen onderscheid leek te wor-
den gemaakt. Als er feestdagen 
waren, gingen we naar de kerk. 
Mijn vader zong in een kerk-
koor, soms repeteerde hij thuis 
met een tante. Het gebeurde ook 
wel eens dat mijn vader bij de 
piano kerkliederen (van onze 
kerk) met ons zong.

Mijn moeder liet mij eens 
een boek zien. Het zag eruit als 

Mijn kennismaking met de kerk
Rineke de Bruijn-van Thiel Berghuijs (gemeente Alkmaar) 

Flitsen uit mijn prille jeugd
De voorbereiding op mijn 

doop moet al lang daarvoor zijn 
begonnen. Ik herinner me hoe 
fijn het was om naar de kerk 
gaan, dat ik vooraan in de kerk 
zat en dat het bovenste laken 
van de avondmaalstafel werd 
gehaald. In het najaar van 1945 
verhuisden wij naar Curaçao.

Dan springen mijn herinnerin-
gen naar onze reis naar Salt Lake 
City in 1946. Mijn broertje Herman 
Jan was een baby; enkele man-
nen namen hem in hun armen en 
gaven hem een zegen.

Het moet 1948 geweest zijn. 
Mama was aan de telefoon met 
een vriendin, ze vertelde die 
vriendin over de kerk en zei 
heel overtuigd: ‘Onze kerk heeft 
altijd geleerd dat Israël weer een 
staat zou zijn en dat de Joden 
daar zouden worden vergaderd.’ 
Rond die tijd kwam er nog een 
HLD-gezin op Curaçao wonen 
en samen met die kinderen had-
den we een soort jeugdwerk.

In 1949 gingen we met ver-
lof naar Nederland. Tijdens ons 
verlof logeerden we bij oma 
en opa. Inmiddels was er nog 
een broertje, Leo. Mijn ouders 
gingen met ons naar de kerk en 
opnieuw waren er mannen die 
onze baby in hun armen namen Rineke van Thiel Berghuijs in 1954
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een bijbel; ik kende de Bijbel 
van de zondagsschool, maar dit 
was een ander boek. Mama gaf 
haar getuigenis dat dit boek het 
woord van God was. We werden 
gestoord in ons gesprek, maar ik 
ben ervan overtuigd dat dit boek 
het Boek van Mormon was.

In 1952 gingen we terug 
naar Nederland en gingen in 
Amstelveen wonen. We zijn op 
Moederdag in Amsterdam in de 
kerk geweest, er was een grote M 
van tulpen op het gordijn. Daarna 
ging mijn moeder niet meer met 
ons naar de kerk. Ik ging een 
paar maal met een vriendinnetje 
en haar ouders naar de Kruiskerk, 
daarom kwam de dominee langs 
om te vragen of ik bij hem naar 
de kinderkerk mocht. Eigenwijze 
ikke zei: ‘Dat is onze kerk niet, ik 
wil naar onze kerk!’

Omdat ik zo gelovig was, 
deed mijn moeder mij op het 
Christelijk Lyceum in Amsterdam. 
We kregen daar godsdienstles 
van een dominee. De eerste 
les maakte hij tot mijn stomme 
verbazing onderscheid tussen 
hervormde en verschillende 
soorten gereformeerde kinderen. 
Ik stond perplex. Ik had nog 
nooit van zoveel protestantse 
kerken gehoord. En dat je ‘beter’ 
was als je lid was van de kerk 
van die dominee, dat idee sloeg 
alles. Dus begon ik thuis weer te 
vragen waar onze kerk was. Mijn 
‘zeuren’ duurde tot oktober 1953. 

verbazing zei mijn vader: ‘Wil 
je nog altijd worden gedoopt?’ 
Mijn antwoord was bevestigend 
en papa reageerde met: ‘Nou, 
dan laat jij je toch dopen.’ Ik ben 
hem om zijn nek gevlogen. Op 
28 november 1955 was ik een 
van de lange rij dopelingen.

Ik heb nooit spijt gehad van 
deze beslissing. Jezus Christus 
is mijn Verlosser, en heeft voor 
onze zonden, ook de mijne, 
geleden. Naarmate ik meer over 
de leringen van onze heden-
daagse profeten te weten kom, 
groeit mijn getuigenis van de 
herstelling van het evangelie. Wat 
een voorrecht is het om het hei-
lig werk in de tempel te mogen 
doen. Wat een zegen om in deze 
tijd te mogen leven en de groei 
van de kerk te mogen zien.

Het was vastenzondag. Mijn 
moeder belde naar de kerk op 
en vroeg de gemeentepresident 
om ons op te vangen. Mijn zusjes 
Hermy en Yvonne gingen mee 
naar de kerk. We zaten in de zon-
dagsschoolklas van zuster Over-
diek. Het duurde niet lang tot we 
erachter kwamen dat de andere 
kinderen gedoopt waren en wij 
niet. Dus gingen Hermy en ik 
vragen of wij ook gedoopt moch-
ten worden. Pech! We moesten 
wachten tot we 18 waren, en dat 
is heel lang als je 13 bent.

Eindelijk toestemming
Er waren geregeld doopdien-

sten, meestal werden er 10 tot 
15 mensen gedoopt. Ik mocht 
wel eens naar een doopdienst. 
Ik verlangde er steeds meer naar 
om gedoopt te worden. In het 
najaar van 1955 was er weer 
een doopdienst. Ik kreeg een 
enorme huilbui. Zuster Sieverts, 
een zendelingzuster, sloeg haar 
arm om mij heen en liet me 
vertellen waarom ik zo huilde. 
Ik denk dat ze de gemeentepre-
sident heeft gesproken, want die 
is korte tijd daarna thuis geweest 
terwijl ik op school zat.

In november was er weer een 
doopdienst. Mijn vriendinnen 
Trudy en Tiny van der Kuip zou-
den worden gedoopt en de hele 
familie Van Rijswijk. Natuurlijk 
wilde ik erheen, dus vroeg ik 
om toestemming. Tot mijn grote 

Voormalig kerk-
gebouw aan de 
Weteringschans 
te Amsterdam
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Partnerkeuze
Mijn moeder stimuleerde 

onze emigratie en zag kans mij 
in 1957 ingeschreven te krijgen 
voor de BYU. Ik bleef ander-
half jaar in Amerika. Ik raakte 
verloofd met een jongen die 
geen lid van de kerk was. Door 
de recessie moest ik naar huis. 
Enkele maanden later maakte 
mijn Amerikaanse verloofde het 
uit. Ik hoef niet te vertellen hoe 
ik me voelde. Maar ik beloofde 
mijn hemelse Vader dat ik in 
Nederland zou blijven als Hij mij 
zou helpen een partner in de 
kerk te vinden.

Kees, een toegewijd chris-
ten, en ik werkten op hetzelfde 
kantoor. In de zomer werden wij 
verliefd. Iets wijzer geworden 
van het verdriet over mijn eerste 
verloving vertelde ik hem dat ik 

Nieuws uit de Nederlandstalige ringen en  
boodschappen van kerkleiders zijn te vinden op:

www. kerkvanjezuschristus. nl

Aangepaste begeleidingen van lofzangen en  
kinderliedjes (en meer) vindt u op:

www. hldmuziek. nl

Suggesties voor activiteiten voor jongeren  
staan op:

www. lds. org/ youth/ activities

Informatie over het evangelie en profielen van 
duizenden leden zijn te vinden op:

www. mormon. org ◼
DU
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H

Berichten of foto’s inzenden

Verslagen van activiteiten, uw bekeringsverhalen 
en uw ervaringen met zendingswerk, familie-

geschiedenis en tempelwerk zijn welkom, evenals 
foto’s. Per e-mail: LiahonaNL@gmail.com, per brief-
post: Grovestins 64, 7608 HN Almelo, Nederland. ◼

I N F O R M A T I E

Interieur van de kerk in de jaren vijftig: gezicht 
op het podium van onder het balkon

uitsluitend in de tempel wilde 
trouwen, en dat kon alleen als 
hij lid werd van onze kerk. We 
gingen de ene zondag bij ons 
naar de kerk, en de andere, als 
wij bij zijn moeder waren, bij 
hem — totdat president Lefrandt 
(de gemeentepresident) ons 
uitnodigde om te komen eten. 
Die avond zei hij na afloop: ‘Ik 
geloof dat de Heilige Geest ook 
bij jullie in de kerk is.’ Kees was 
eindelijk klaar voor de zendelin-
genlessen. Al spoedig werd hij 
gedoopt. Wij trouwden in maart 
1961 en reisden door naar de 
Londentempel om verzegeld te 
worden. We ontdekten dat wij 
het eerste Nederlandse bruids-
paar waren dat daar verzegeld 
werd. We zijn heel vaak terug-
gegaan naar deze mooie tempel 
en hebben daarvan genoten.

Ik ben onze Hemelse Vader 
intens dankbaar voor alles wat 
Hij mij gegeven heeft in Kees, 
mijn ouders, mijn broers en 
zusjes, mijn kinderen en hun 
partners en onze schatten van 
kleinkinderen. Ik ben onze 
Vader heel dankbaar voor de 
mogelijkheden die Hij mij geeft 
om mij voor te bereiden om 
Hem te ontmoeten. ◼

Websites


