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 Ruim 29 jaar geleden vertelde 
een goede vriend me over 

zijn geloof in de Heiland. We 
waren beiden kelner in een chic 
restaurant in Denver (Colorado, 
VS). Mijn vriend Tony werkte er 
steeds tijdens de vakantie om 
zijn jonge gezin te onderhouden.

Tony had een goede reputa-
tie bij zijn collega’s. Hij werkte 
hard, was betrouwbaar en 
leefde zijn normen strikt na. 
In gesprekken met zijn collega’s 
kwam hij vaak op voor zijn 
geloofsovertuiging en levens-
wijze. Hij was openhartig, vro-
lijk, nam nooit een defensieve 
houding aan, en voelde zich 
duidelijk erg zelfverzekerd over 
zijn keuzes in het leven. Nadat 
ik hem enkele vragen over zijn 
geloof gesteld had, nodigde hij 
me uit om bij hem thuis verder 
te praten. Hij zei dat de zende-
lingen mijn vragen beter zouden 
beantwoorden. Die uitnodiging 
heeft mijn leven veranderd.

Tony vertelde me onlangs hoe 
gelukkig hij was toen hij me vele 
jaren geleden over het evangelie 
kon vertellen. Maar de zegenin-
gen die ik ontvangen heb omdat 
Tony bereid was tot mij te getui-
gen, zijn ontelbaar.

vervuld worde. Dit is mijn 
gebod, dat gij elkander liefhebt, 
gelijk Ik u heb liefgehad.’ 3

Als we echte christelijke 
vreugde willen voelen, moe-
ten we zendingswerk doen uit 
naastenliefde. Ouderling John K. 
Carmack heeft gezegd dat we 
naastenliefde niet kunnen kopen 
of afdwingen. ‘Onze methode 
is “overreden. […] En zegenen 
met wijsheid, liefde en licht. […] 
Maar de menselijke geest nooit 
dwingen.’” 4  5 Hij beschreef het 
als een liefde die tot eenheid 
leidt en verbonden is met ons 
getuigenis.

Ik kan mijn liefde voor de 
Heiland, de bron van mijn 
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In toespraken zegt men vaak 
hoeveel vreugde we zullen 
voelen als we zielen tot Christus 
brengen. Die vreugde komt 
van de Geest die onze ervaring 
met die van de andere persoon 
verbindt als hij of zij de Heiland 
leert kennen. Die band van 
liefde is een van de grote won-
deren van zendingswerk. En als 
we het evangelie uitdragen, wor-
den de vreugde en zegeningen 
vele malen vermenigvuldigd.

We kunnen vreugde beschrij-
ven als ‘een toestand van grote 
blijdschap die voortvloeit uit een 
rechtschapen levenswandel.’ 1 
De vreugde die we door het 
evangelie krijgen, is duurzamer 
dan werelds plezier. Het is een 
vreugde die niemand ons kan 
afnemen.2

De Heiland verklaart dat Hij 
de bron van blijdschap is en legt 
het verband met het onderhou-
den van zijn geboden, zijn liefde 
voor ons en onze liefde voor 
elkaar: ‘Indien gij mijn geboden 
bewaart, zult gij in mijn liefde 
blijven, gelijk Ik de geboden 
mijns Vaders bewaard heb en 
blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot 
u gesproken, opdat mijn blijd-
schap in u zij en uw blijdschap 
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vreugde, uiten door anderen 
over het evangelie te vertellen. 
Liefde hoort steeds de motivatie 
van zendingswerk te zijn.

Als het doel van dit sterfelijk 
leven is dat alle mensen vreugde 
hebben, dan hoort iedereen 
uitgenodigd te worden om tot 
Christus te komen.6

Omdat deze vreugde, die 
voortvloeit uit een uitnodiging 
om tot Christus te komen, tus-
sen de gever en de ontvanger 
vermenigvuldigd wordt, is 
het misschien wel een van de 
krachtigste invloeden ten goede 
in de wereld. Het is het beste 
geschenk dat een ware vriend 
kan geven. Als we anderen 
uitnodigen om tot Christus te 
komen, en zo de poort naar 
eeuwige zegeningen voor hen 
openzetten, tonen we dat we 
christenen zijn die elkaar lief-
hebben. Hoe kunnen we de 
uitnodiging van de Heer afslaan 
om anderen uit te nodigen tot 
Christus te komen? 7

Ik ben zelf uitgenodigd om 
tot Christus te komen, en mijn 
vreugde blijft groeien. Maar die 
vreugde wordt vermenigvuldigd 
telkens als ik getuig en anderen 
uitnodig. Ik nodig u ook uit om 
iemand door een eenvoudige 
uitnodiging tot zegen te zijn.
NOTEN
 1. Gids bij de Schriften
 2. Johannes 16:22
 3. Johannes 15:10–12
 4. ‘Know This, That Every Soul Is Free’, 

Hymns nr. 240
 5. Eén in liefde en getuigenis, ouderling 

John K. Carmack, Liahona, juli 2001
 6. 2 Nephi 2:22–25
 7. LV 20:59

 Op 21 en 22 maart zijn er in 
het nieuwe kerkgebouw 

in Zoetermeer open dagen 
gehouden, voorafgegaan door 
een concert op 18 maart. Bij het 
concert konden er al veel bezoe-
kers worden verwelkomd, maar 
tijdens de beide open dagen 
kwamen er nog veel meer men-
sen kijken. Op die twee dagen 
werden er in totaal bijna 1200 
bezoekers geteld.

Concert
Op dinsdag 18 maart werd de kennismaking 

van de gemeenschap met het nieuwe kerkge-
bouw op feestelijke wijze geopend met een con-
cert. Uitvoerende artiesten waren onder andere 
de pianist Laurens van Rooijen en de violiste 
Vesna Gruppman. Daarnaast traden studenten 
van het Rotterdams conservatorium op, een koor 
en kwintet bestaande uit kerkleden. Dat alles 
zorgde voor een heel gevarieerd muziekaanbod, 
waar de aanwezigen enorm van hebben genoten.

Het concert werd bijgewoond door burge-
meester Charlie Aptroot van Zoetermeer en door 
geestelijken van diverse religies en voorzitters van 
verschillende maatschappelijke organisaties. De 
burgemeester was er mede dankzij de persoon-
lijke contacten die president Frank Oddens van 
de ring Den Haag heeft. Ook de artiesten konden 
worden uitgenodigd vanwege de contacten die 
leden van de kerk met hen hebben.

Burgemeester Aptroot hield een toespraak, 
waarin hij opmerkte dat het niet vaak gebeurde dat 
hij als burgemeester tussen twee presidenten kon 
zitten. Hij doelde daarmee op president Oddens, 

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

Enorme belangstelling voor open dagen 
nieuw kerkgebouw in Zoetermeer
Michael Vis (wijk Zoetermeer)

V.l.n.r. bisschop Ten Have, burgemeester Aptroot, 
zuster Boom, ouderling Boom en president Kleijweg 
op de avond van het concert.

Burgemeester Aptroot van  
Zoetermeer aan het woord  
voordat het concert begint.
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de ringpresident, en president Kleijweg, de tem-
pelpresident. Dat een van die presidenten ook nog 
eens bisschoppen aanstelt, vond hij heel bijzonder. 
Met zijn opmerkingen zorgde hij al voor een vro-
lijke noot voordat het concert was begonnen.

De avond was een succes omdat veel kerk-
leden zich hiervoor hadden ingezet. Sommigen 
schreven de enveloppen of hielpen program-
maboekjes vouwen, anderen hadden de presen-
tatieborden gemaakt die voor en na het concert 
in het gebouw werden tentoongesteld. Dankzij 
de medewerking van de landelijke public affairs 
kon er veel meer worden gerealiseerd dan anders 
had gekund. Zowel voor als na het concert kon-
den de gasten in het gebouw kennismaken met 
diverse aspecten van de kerk. De zustershulp-
vereniging, de jongevrouwen, de jongemannen, 
het jeugdwerk en de priesterschapsorganisaties 
werden kort geïntroduceerd, waarbij de nadruk 

lag op de maatschappelijke relevantie van deze 
organisaties, zoals de activiteiten voor de jeugd 
en de zorg voor gezinnen, ouderen en hulpbe-
hoevenden. Daarnaast werd er aandacht besteed 
aan de humanitaire hulp die de kerk wereldwijd 
biedt. Ook familiegeschiedenis kwam aan bod; 
voor de liefhebbers was er gelegenheid om op 
internet familieverbanden op te zoeken.

Open dagen
Het was de bedoeling om op vrijdagavond 

om 18.00 uur de deuren te openen, maar al voor 
die tijd waren er bezoekers. Het liep storm. Die 
avond werden er meer dan 100 bezoekers per 
uur rondgeleid. Ook op zaterdag was de belang-
stelling enorm. Toen om 17.00 uur de deuren 
officieel sloten, werden er nog steeds rondleidin-
gen gegeven.

Het was hartverwarmend hoeveel bezoekers 
ons feliciteerden met het mooie gebouw en ons 
succes wensten. Een van hen zei na de rondlei-
ding: ‘Het was een aangename verrassing. De 
kerk is zo licht. Er hangt een bijzondere sfeer, 
want ik krijg er energie van. Toen ik weer bui-
ten stond, voelde ik me helemaal blij en licht.’ 

Bij de doopvont staan borden met uitleg.

Ook in de kapel krijgen bezoekers uitleg over de kerk.
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Een buurman van wie de kerk grond voor 
het gebouw had gekocht, was bij het con-
cert geweest en kwam tijdens de open dagen 
opnieuw. Bij zijn tweede bezoek had hij nog 
andere buren meegenomen. Een paar bezoe-
kers van de open dagen kwamen de zondag 
erna terug om een kerkdienst mee te maken.

In de aanloop naar deze dagen waren 
rondom het kerkgebouw grote spandoeken 
opgehangen met de aankondiging van de open 
dagen. Daardoor kwamen er op de zondagen 
ervoor al mensen zomaar binnenlopen, waar-
onder een imam, omdat ze er meer van wil-
den weten. Uiteraard kregen die onverwachte 
bezoekers een rondleiding, terwijl de lessen 
gewoon doorgingen.

Op een zaterdag, twee weken voor de open 
dagen, stonden er 28 zendelingen verspreid 
over alle winkelcentra in de stad om goed 
verzorgde folders uit te delen, waarin de open 
dagen werden aangekondigd en het publiek 
werd uitgenodigd. Hierbij hebben zij ruim 2500 
flyers uitgedeeld. Samen met aandacht in de 
lokale media heeft dit ongetwijfeld bijgedragen 
tot de grote opkomst.

Op de drukbezochte open dagen had het 
organiserende comité een slim rooster gemaakt 
om de rondleidingen in goede banen te lei-
den. Alle rondleiders hadden instructie gekre-
gen van de landelijke public affairs en zuster 
Misha Rahman- van Eeden, die een zending op 
Temple Square vervulde toen de Olympische 
Winterspelen in Salt Lake City plaatsvonden. 
Zij leerde ons hoe een rondleiding in zijn werk 
gaat. Door de enorme en gewillige inzet van 
heel veel leden verliep alles naar wens.

Na afloop van de verschillende dagen was 
er iedere keer weer een grote groep vrijwil-
ligers om te helpen opruimen, zodat het grote 
gebouw, dat door de wijk Zoetermeer en de 
Engelstalige kerkgemeente Wassenaar wordt 
gebruikt, telkens binnen een uur weer helemaal 
op orde was. ◼

Daarna hadden we het 
genoegen het getuigenis van 
zuster Baas te horen, die 
vorig jaar met haar man naar 
Zweden is verhuisd. Zij wilde 
graag een zending vervullen, 
en voelt zich zeer gezegend 
dat ze deze mogelijkheid 
heeft om haar gemeente in 
Zweden te ondersteunen en 
te helpen opbouwen. Wat 
een voorbeeld van een groot 
verlangen om de Heer te 
dienen!

Broeder Stephen van 
Rangelrooy vertelde ons 
over het grote voorbeeld dat 
zijn moeder altijd voor hem 
geweest is. Daarop voort-
bordurend sprak hij over de 
geweldige moeders van de 
tweeduizend strijders van 
Helaman, die hun zonen 
ook geloof en moed hadden 
bijgebracht.

Hierna werden we getrak-
teerd op een prachtige 
weergave van het lied In the 
meantime, vertolkt door een 
tweetal getalenteerde zusters, 
moeder en dochter Erkamp 
(piano en zang).

Na de heerlijke lunch, 
bestaande uit allerlei hartige 
en zoete lekkernijen, begon 
het middagprogramma. Dat 

Opbouwende zustersdag  
in Rotterdam
Desiree de Jong

 Op zaterdag 15 maart is 
in de ring Rotterdam de 

zustersdag ter gelegenheid 
van de verjaardag van de zus-
tershulpvereniging gehouden. 
’s Morgens konden we naar 
diverse boeiende en opbou-
wende toespraken luisteren.
Zuster Evalynn van Stokkom 
nam ons op haar enthousiaste 
manier mee op haar levens-
tocht, waarin ze leerde wie ze 
is, en hoe iedere zuster een 
heldin kan zijn. Wat vooral 
aansprak was dat ze een brief 
van haar zendingspresident 
voorlas, waarin hij vertelde 
dat iemand zo’n indruk op 
hem had gemaakt, en dat het 
geheim van deze persoon 
was dat hij zijn hele leven 
15 minuten per dag in de 
Schriften had gelezen. Als we 
ons ergens in oefenen, wor-
den we er vanzelf beter in!

Zuster Jennifer de Jonge 
onderwees ons in het belang 
van het priesterschap in ons 
leven. Ze vertelde hoe ze dit 
in haar eigen leven had erva-
ren. Een zeer persoonlijk en 
opbouwend verhaal. Ze her-
innerde ons eraan dat onze 
patriarchale zegen een bijzon-
dere bron van persoonlijke 
openbaring voor ons is.
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bestond uit een groot aan-
tal interessante workshops, 
waaruit we er twee konden 
kiezen, een lastige keuze. 
Er waren onder andere 
workshops voor zusters van 
bepaalde leeftijdsgroepen, 
variërend van een workshop 
speciaal afgestemd op de 
jongvolwassenen tot een met 
informatie over de meno-
pauze; daarnaast waren er 
workshops over uiteenlo-
pende onderwerpen, zoals 
‘Alleenstaand is leuk’ (waar 
een kijkje in het lokaal al een 
feest voor het oog was), ‘De 
vreugde van het opvoeden’, 
‘Het huwelijk goed houden’ 
(wat heel fijn was om te 
horen) en ‘Omgaan met ver-
lies’. Daarnaast informeerde 
de ringpresident geïnteres-
seerden over het Pathway- 
programma van BYU–Idaho, 
dat ook in Rotterdam kan 
worden gevolgd. Dit bleek 
zeer de moeite waard te zijn.

Wat een feest van herken-
ning van de levensfasen van 
een vrouw was deze dag! 
Iedere vrouw had de moge-
lijkheid om meer te weten 
te komen over de fase waar 
zij op dit moment in is. Deze 
dag was goed georganiseerd 
door het ZHV- presidium van 
de ring en uitstekend voor-
bereid door iedereen die een 
toespraak of een workshop 
verzorgde. ◼

 Begin april 2014 
werd ik 50 jaar, en 

sinds november vorig 
jaar ben ik tempel-
werkster in de Den 
Haagtempel. Op het 
eerste gezicht heeft 
dat weinig met elkaar 
te maken, maar mijn 
ZHV- zusters wisten 
dit met elkaar in 
verband te brengen. 
Nadat ze mij op 
de dag voor mijn 
verjaardag al met 
een bezoek hadden 
verrast, was ik totaal 
niet bedacht op 
nog een verrassing, 
en dan nog wel op 
Goede Vrijdag én in 
de tempel.

Zoals ik de laat-
ste jaren steeds heb 
gedaan, ging ik op 
Goede Vrijdag naar 
de tempel. Ik kon 
met Margriet Dekker, 
mijn ZHV- presidente, 
meerijden. Behalve 
mijn dochter, Evalynn 
van Stokkom, gingen 
er nog twee zusters 
mee, en ik was al helemaal blij dat we met vijf 
zusters uit Utrecht in de tempel zouden zijn.

Ik moest nog even iets regelen, zodat ik pas 
iets over half twaalf aan de balie van de tempel 
stond. Nog voor ik mijn tempelaanbeveling kon 
tonen, werd me gevraagd of ik de dienst voor 

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

Verrassende dag in de tempel
Marijke Top (wijk Utrecht)

Ingang van de Den Haagtempel
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de zusters wilde leiden. Dat vind ik altijd heel 
fijn om te doen, en met dit verzoek was ik dus 
heel blij.

Toen ik me ging verkleden, zag ik dat er 
nog meer zusters uit Utrecht waren. Ik vond 
het bijzonder dat zoveel zusters uit Utrecht 
op deze dag hetzelfde idee hadden gehad 
en ook in de tempel wilden zijn. Toen ik 
bij de deur ging klaarstaan om de zusters in 
de zaal te laten, werd me gevraagd of ik de 
achterste drie rijen vrij wilde houden voor 
een groep zusters die graag bij elkaar wilden 
zitten. Prima natuurlijk. Uiteindelijk bleken er 
wel 27 zusters te zijn, waaronder een aantal 
oudere zusters. Zuster Kleijweg besloot mij te 
assisteren bij het leiden van de dienst. Op een 
geschikt moment fluisterde ze: ‘Wat fijn hè, 
dat er zoveel zusters uit Utrecht zijn?’ Ik ant-
woordde: ‘Jazeker, super!’

Na de dienst kwam zuster Kleijweg zeggen 
dat ik beneden werd verwacht. Daar aangeko-
men zag ik allemaal verjaardagsbekertjes met 
drinken en borden met lekkers op tafel staan. 
Ik zei dus: ‘O, is er bij ons iemand jarig, wie 
dan?’ Tot grote hilariteit van iedereen had ik 
nog steeds niets in de gaten. Margriet Dekker 
legde toen uit dat alle twaalf zusters speciaal 
voor mij die ochtend naar de tempel waren 
gekomen, en dat ook het leiden van de dienst 
van tevoren was geregeld. De verrassing was 
helemaal geslaagd, en ik voelde me enorm 
geliefd en gezegend door dit gebaar. Een aantal 
uitspraken van die ochtend vielen ineens op 
hun plaats, maar ja, wie verwacht nu ook zo 
iets prachtigs? Op de plek zijn waar ik mij 
altijd erg blij, geliefd en gelukkig voel, samen 
met twee derde van mijn ZHV- zusters, was de 
mooiste verrassing die ik voor mijn vijftigste 
verjaardag had kunnen bedenken.

Door dit hier te vertellen wil ik hen verrassen 
en wellicht anderen op een leuk idee brengen. 
Het is de moeite meer dan waard om een bij-
zondere dag in de tempel door te brengen. ◼

maan, bos en veld, vogels en de 
wind. Na alle vertalingen is het 
opmerkelijk hoe dicht vooral het 
tweede couplet nog staat bij het 
oorspronkelijke Zweedse lied, 
over de velden, de bloemen, de 
zingende lijsters en de schaduw-
rijke bossen. De andere couplet-
ten wijken sterker af van het 
Zweedse origineel.

In het derde couplet zingen we 
over het offer van Gods Zoon:

…dat Hij aan ’t kruis mijn 
zonden op zich laadde,

daar leed en stierf als losprijs 
voor mijn heil, …

Het vierde ten slotte gaat over 
Christus’ wederkomst, waarna wij 
bij de Vader terug kunnen komen:

Als Christus komt met blijde 
lofgezangen,

mij huiswaarts voert, ja,  
naar des Vaders schoot,

dan buig ik neer in need’rig, 
groot verlangen

en daar belijd ik: Here,  
Gij zijt groot!

De melodie van de couplet-
ten is eenvoudig, maar in het 
refrein, dat uitbundiger klinkt, 
gaat de melodie telkens met 
sprongen van laag naar hoog 
en van hoog naar laag. Bij uit-
voeringen door koren laten we 
gewoonlijk het derde couplet 
zachter en ingetogen zingen, 

I N F O R M A T I E

Lofzang van de maand:  
‘Gij zijt groot’
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)

 Het lied Gij zijt groot (lofzang 
54) heeft een lange geschie-

denis. In 1885 schreef de Zweedse 
predikant- dichter Carl Boberg 
de lofzang O store Gud (‘O grote 
God’ of ‘O machtige God’) op een 
bestaande Zweedse volksmelodie. 
Na publicatie in een zangbun-
del in 1891 werd het lied al snel 
populair, en in 1907 verscheen er 
een Duitse vertaling (‘Wie groß 
bist Du’). Het lied raakte ook 
bekend in Oost- Europa, waar de 
Engelse predikant Stuart Hine het 
in 1923 leerde kennen. Hij schreef 
een Engelse tekst van drie strofen, 
gebaseerd op de Russische versie 
die hij had gehoord, en voegde 
daar jaren later nog een vierde 
strofe aan toe.

Deze Engelse versie, How 
Great Thou art, verkreeg in 
de Verenigde Staten enige 
bekendheid in de jaren vijftig, 
maar werd ongekend popu-
lair nadat Elvis Presley hem 
op een plaat met gospel songs 
had opgenomen (1967). Voor 
de Nederlandse uitgave van 
Lofzangen van 1992 werd dit 
lied door Merryn Jongkees in 
het Nederlands vertaald, een 
vertaling die aan de hand van 
opmerkingen van het voor die 
publicatie gevormde lofzangen-
comité nog verder werd verfijnd.

In de eerste coupletten wordt 
de schepping bezongen: zon en 
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terwijl het vierde, over de ‘blijde 
lofgezangen’, weer een stuk 
krachtiger mag klinken. Maar 
uiteindelijk zijn allerlei interpre-
taties mogelijk.

Evenals van vorige op deze 
pagina’s besproken lofzangen 
wordt er van dit lied een vereen-
voudigde begeleiding gemaakt, 
die op www.hldmuziek.nl wordt 
gepubliceerd.

Getroost door ‘Gij zijt groot’
In de Ensign van februari 

1985 vertelde Vera Forsyth hoe 
dit lied haar troost schonk op 
een moeilijk moment in haar 
leven. Terwijl ze bij hun dochter 
in Canada logeerden, had haar 
man zijn enkel verstuikt. Hij 
werd in het ziekenhuis behan-
deld en ze voelde zich niet 
bepaald prettig. ‘Ik was in een 
onbekende plaats, eenzaam en 
bezorgd over de verantwoorde-
lijkheid die ons thuis wachtte’, 
vertelde ze.

Ze ging met haar dochter mee 
naar een warenhuis, maar had 

 De Den Haagtempel is in de zomermaanden 
op de normale tijden geopend, behalve 

van 25 augustus t/m 6 september – in die 
twee weken is de tempel wegens onderhoud 
gesloten.

Hierbij een overzicht van de openingstijden:
Dinsdag: alleen op de tweede en derde 

dinsdag van elke maand is er een dienst om 
19.30 uur.

Donderdag: elke donderdag zijn er diensten 
om 12.00 uur, 14.30 uur, 17.00 uur en 19.30 uur. 
Tevens is er op de vierde donderdag van de 
maand een dienst om 10.00 uur.

Vrijdag: elke vrijdag zijn er diensten om 
12.00 uur, 14.30 uur, 17.00 uur en 19.30 uur.

Zaterdag: elke zaterdag zijn er dien-
sten om 9.30 uur, 12.00 uur en 14.30 uur. 
Gewoonlijk zijn de diensten op de tweede 
zaterdag van de maand in het Frans en op 
de overige zaterdagen in het Nederlands, 
uitgezonderd de begiftigingsdienst van 9.30 
uur op de vierde zaterdag, die in het Engels 
is. De begiftigingsdiensten kunnen altijd met 
een hoofdtelefoon in andere talen worden 
gevolgd.

Diensten op andere tijden
Op verzoek kunnen er extra diensten op 

andere tijden worden gehouden. Voor een 
begiftigingsdienst dienen er minimaal vijf 
zusters (waaronder een tempelwerkster) en 
vijf broeders (waaronder een tempelwerker) 
te zijn; voor sommige andere diensten kan 
een kleiner aantal volstaan. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de tempel, 
telefonisch via nummer 079- 3435310 (vanuit 
België: 003179- 3435310) of per e- mail (adres: 
hague- off@ldschurch.org).

eigenlijk niet veel zin om bood-
schappen te doen. Een verkoper 
was een elektronisch orgel aan 
het demonstreren en vroeg haar 
of ze ook orgel speelde. ‘Een 
beetje’, zei ze. ‘Probeert u het 
maar’, nodigde hij haar uit. Ze 
ging zitten en begon zachtjes 
Gij zijt groot te spelen. Opeens 
hoorde ze iemand meezingen. 
De heldere sopraanstem en de 
klank van het orgel trokken de 
aandacht van het winkelende 
publiek, en de verkoper drukte 
op wat knoppen om het orgel 
een machtig geluid te laten 
produceren.

‘Plotseling voelde ik me sterk’, 
vertelde zuster Forsyth. ‘De 
woorden van het lied brachten 
mij een boodschap. We zouden 
veilig thuiskomen en alles zou 
goed komen. De woorden en 
de muziek leken op dat moment 
een door de hemel gezonden 
zegening om me op te beuren, 
en ik dankte mijn hemelse Vader 
voor de kracht van gewijde 
muziek.’ ◼

Begin van het lied O store Gud in een Zweedse zangbundel uit 1903

Diensten in de  
Den Haagtempel
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Adres
Volledigheidshalve vermelden we hierbij het adres 

van de tempel: Osijlaan 2, 2722 CV Zoetermeer. ◼

om ook aan hun familiege-
schiedenis (verder) te werken!

• Over activiteiten in uw wijk of 
gemeente. Is er iets moois of 
iets leuks gedaan? Misschien 
had iemand een goed idee 
waar ook anderen wat aan 
kunnen hebben.

• Over ringconferenties of 
activiteiten op ringniveau. 
Vaak is het de moeite waard 
om daar wat over te vertellen. 
Denk niet te gauw dat iemand 
anders het wel doet, want dat 
blijkt meestal niet het geval te 
zijn. Uw verslag is welkom – al 
zijn het maar een paar regels.

• Over de nieuwe bisschap van 
uw wijk. Meestal blijkt er over 
nieuwe bisschoppen en hun 
raadgevers wel wat interes-
sants te vertellen te zijn. Als lid 
van dezelfde wijk kent u hen 
misschien al heel goed, maar 
anderen weten waarschijnlijk 
niets van hen en zouden hen 
zo kunnen leren kennen.

Voor al die onderwerpen geldt 
dat we ook foto’s goed kunnen 
gebruiken. Het is wel raadzaam 
om personen die op foto’s staan 
te vragen of ze geen bezwaar 
tegen publicatie hebben, en bij 
foto’s van minderjarigen is het 
zelfs verplicht om de ouders om 
toestemming te vragen.

Tekst of foto’s kunt 
u per e- mail sturen aan 
LiahonaNL@gmail.com of 
per briefpost naar: Redactie 
regionaal nieuws, Grovestins 64, 
7608 HN Almelo (Nederland). ◼ DU
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• Over ervaringen met zen-
dingswerk: vaak horen we in 
toespraken of getuigenissen 
over bijzondere ervaringen die 
leden hiermee hebben gehad. 
Schrijf die eens op – het maakt 
niet uit of u een stuk papier 
gebruikt of e- mail, en het is 
helemaal niet erg als er een 
foutje in zit: alle teksten wor-
den driemaal gecontroleerd 
en indien nodig verbeterd.

• Over ervaringen met familie-
geschiedenis of tempelwerk. 
Heeft het veel moeite gekost 
om de namen van voorouders 
te vinden en is het uiteinde-
lijk gelukt? Wat hebt u ervoor 
moeten doen? Of hebt u op 
een heel onverwachte manier 
wat kunnen vinden? Dat zou 
anderen kunnen aanmoedigen 

Schrijf uw  
belevenissen eens op!
 De afgelopen maanden heb-

ben verschillende zusters 
het goede voorbeeld gegeven. 
Hun verhalen over de gebeur-
tenissen in hun leven die ertoe 
leidden dat ze lid werden van 
De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
waren het lezen waard. Graag 
zouden we zien dat meer lezers 
van de Liahona anderen deelge-
noot maakten van hun erva-
ringen. Waar zou u zoal over 
kunnen schrijven?

• Over uw bekering: hoe is het 
gekomen dat u lid van de 
kerk bent geworden?


