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Ons is geboden om ‘de Heer, uw God, 
in alle dingen [te] danken. En in niets 

geeft de mens God aanstoot, ofwel tegen 
niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, 
dan alleen tegen hen die niet in alle dingen 
zijn hand belijden.’ 1

Ondankbaarheid is een van de grootste 
zonden; dankbaarheid is dus een van de 
grootste deugden.

Het leven van Laman en Lemuël illustreert het 
belang van dankbaarheid en haar invloed op men-
sen. Hun reactie op het gebod van de Heer om 
Jeruzalem te verlaten, bezorgde duizenden men-
sen meer dan een millennium lang onbeschrijfelijk 
leed. Lehi en Nephi prezen en dankten de Heer 
voortdurend omdat Hij hen uit Jeruzalem weg-
geleid had. Laman en Lemuël waardeerden niet 
wat de Heer voor hen gedaan had. In plaats van 
de Heer te bedanken, klaagden ze. Het gevolg was 
dat Lehi en Nephi dichter tot de Heer kwamen, 
terwijl Laman en Lemuël zich van de Heer afkeer-
den. Daaruit halen we een belangrijke sleutel tot 
geestelijke kracht: dankbaarheid.

We zien ook dat om voor iets dankbaar te 
kunnen zijn, we het belang ervan moeten erken-
nen en het waarderen.

Als jonge vader begon president Henry B. 
Eyring de dagelijkse gebeurtenissen te evalueren 
om er de hand van God in zijn gezin in te zien. Hij 
heeft gezegd: ‘Toen ik het verslag bijhield, begon 
er iets te gebeuren. Als ik terugkeek op de dag, 
zag ik bewijzen van wat God voor een van ons 
had gedaan. […] Toen dat gebeurde, besefte ik 
dat ik, door daar aandacht aan te besteden, God 
in staat had gesteld om mij te tonen wat Hij had 

gedaan. Er welde in mijn hart meer op dan 
alleen dankbaarheid. Er groeide een getui-
genis. Ik kreeg steeds meer zekerheid dat 
onze hemelse Vader onze gebeden hoort 
en verhoort. Ik werd dankbaarder voor de 
verzachting en verfijning die het zoenoffer 
van de Heiland, Jezus Christus, tot stand 
bracht. Ik kreeg er meer vertrouwen in dat 
de Heilige Geest ons alles in herinnering 
kan brengen. […] Waar het mij om gaat, is 
dat u manieren zoekt om Gods goedertie-
renheid te herkennen en zich die te herin-
neren. Het zal ons getuigenis versterken.’ 2

Dankbaarheid versterkt ons getuige-
nis. Als we dankbaarheid uiten, erkennen 

we de hand van God in ons leven en zijn tedere 
barmhartigheden tot ons. En daardoor wordt ons 
vertrouwen versterkt dat de Heer naar onze gebe-
den luistert, ze verhoort en ons leidt. Als we onze 
afhankelijkheid van de Heer erkennen, worden we 
afhankelijker van Hem.

Neemt onze dankbaarheid voor de zegeningen 
van de Heer toe, dan krijgen we een groter verlan-
gen om tot Hem te komen en betrekken we Hem 
bij al onze bezigheden. ‘Laten al uw handelingen 
tot de Heer zijn, en waarheen gij ook gaat, laat het 
in de Heer zijn; ja, laten al uw gedachten tot de 
Heer uitgaan; ja, laten de gevoelens van uw hart 
voor eeuwig op de Heer zijn gericht.

‘Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen […] 
en wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart 
dan vol dankbaarheid zijn jegens God.’ 3

Als we het leven door een ‘dankbaarheidsbril’ 
bekijken, vertrouwen we bij iedere gedachte op 
de Heer; we twijfelen niet, we vrezen niet.4

De meest tragische menselijke eigenschap is 
blindheid voor de overvloedige zegeningen van 
de Heer, of het nu om zijn milde geboden of zijn 
tedere barmhartigheden gaat. Als we de gewel-
dige dingen die Hij voor ons gedaan heeft niet 
waarderen, maken we er geen gebruik van. Het 
is dwaasheid om een geschenk te krijgen en het 
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niet te aanvaarden. We tonen onze dankbaarheid 
door de dingen die we krijgen te gebruiken. De 
belangrijkste van die geschenken is de verzoe-
ning van Jezus Christus.

Laman en Lemuël beschouwden het beloofde 
land niet als een zegening en de kans op een 
nieuw leven. Met hun ondankbaarheid vertrap-
pelden ze de zegeningen van God.

Met dankbaarheid zien we de hand van God 
die ons leidt; ze sterkt onze wil om zijn geboden 
te onderhouden. We brengen onze wil met die 
van de Vader in overeenstemming. Het is een 
kleine moeite om de hand van de Heer in al onze 
zegeningen te zien. De beloning is weten dat God 
met ons is en ons door onze beproevingen leidt. 
Ons geloof en vertrouwen in God wordt gesterkt.

Dankbaarheid is het zaadje dat  
in liefdevolle grond ontspruit.

Dankbaarheid… brengt respect,  
vergiffenis, genezing voort

Dankbaarheid… brengt onverwachte  
mildheid teweeg 

Dankbaarheid… prijst de tedere  
barmhartigheden van God

Dankbaarheid… stimuleert  
persoonlijke openbaring.

Dankbaarheid… beweegt tot bidden  
en moedigt gebogen knieën aan 

Dankbaarheid… doet het leven bloeien
Dankbaarheid… brengt bekering, wijsheid  

en koersverandering met zich mee
Dankbaarheid… verruimt het hart
Dankbaarheid… koestert verbonden

Christus zelf dankte zijn Vader in de hemel  
op zijn knieën.

Ik bid dat we deze goddelijke eigenschap  
in ons gezin mogen ontwikkelen. ◼

NOTEN
 1. LV 59:7, 21
 2. President Henry B. Eyring, ‘O bedenkt,  

bedenkt’, Liahona, november 2007
 3. Alma 37:36–37
 4. LV 6:36

vergeleek deze met de inwoners 
van Tilburg en omstreken, waar-
van er velen ‘van de waarheid 
worden afgehouden omdat zij 
niet weten waar die te vinden is’ 
(LV 123:12).

Hij las voor uit het Boek van 
Mormon: ‘En de dag waarop 
hij zijn hand voor de tweede 
maal wederom uitstrekt om 
zijn volk terug te winnen, is de 
dag — ja, de laatste maal — dat 
de dienstknechten des Heren 
in zijn macht zullen uitgaan 
om zijn wijngaard te verzorgen 
en te snoeien; en daarna komt 
spoedig het einde. En hoe 
gezegend zijn zij die ijverig in 
zijn wijngaard hebben gearbeid’ 
( Jakob 6:2–3).

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

De Heer bespoedigt zijn werk  
in Tilburg
Joshua Boom (gemeente Tilburg)

 Voor leden van de kerk in 
Midden- Brabant was zondag 

16 juni 2013 een historische dag. 
Joep Boom, president van de 
ring Antwerpen, kondigde aan 
dat er een nieuwe gemeente 
zou worden georganiseerd in 
de zesde stad van Nederland. 
Zo’n 30 actieve leden van de 
wijk Breda zouden voortaan 
deel uitmaken van de gemeente 
Tilburg. Het was een dag van 
verdriet en gemis, maar ook van 
blijdschap en vreugde over deze 
uitbreiding van Zion.

De eerste gemeenteraad vond 
plaats op een bijzondere locatie: 
een echte wijngaard. President 
Ruben Boom wees op de ontel-
bare druiven in de wijngaard en 

De eerste vergadering van de gemeenteraad werd in een  
wijngaard gehouden.
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het antwoord was waarnaar ik op 
zoek was: als ik God vertrouw 
en Hem volg, zal Hij wonderen 
verrichten die het onmogelijke 
mogelijk maken. Toen begreep ik 
Gods plan voor mij. En dus nam 
ik de juiste beslissing: de doop! 
Nu voel ik me veel gelukkiger 
dan voorheen, omdat ik het evan-
gelie naleef. En ik weet dat God 
me hier een warme familie heeft 
gegeven. Dagelijks studeren in de 
Schriften, de geboden naleven, 
mijn eerste roeping als raadgever 
in het jongemannenpresidium en 
onderwijzen met de zendelingen 
geven mij zo’n geweldig gevoel 
en helpen me om mijn hemelse 
Vader beter te leren kennen.’

Binnenkort mag de gemeente 
Tilburg haar tiende dopeling ver-
welkomen. De leden voelen zich 
enorm gezegend met hun prach-
tige nieuwe kerkgebouw. Er 

werd een open dag gehouden, 
die door meer dan 30 geïnteres-
seerde niet- leden werd bezocht. 
De leden hopen dat het gebouw 
snel te klein zal zijn. De presi-
dent van de kersverse gemeente 
laat er geen twijfel over bestaan: 
‘Tilburg zal een wijk worden!’ ◼

De leden van de gemeente 
Tilburg begonnen direct enthou-
siast samen te werken met de 
zendelingen. Nog voordat de eer-
ste onderzoekers de gemeente 
Tilburg bezochten, werd zuster 
Joke Lebbink geroepen als 
leerkracht van de klas Evangelie-
beginselen in de zondagsschool. 
Het duurde niet lang totdat zij 
haar eerste lessen kon geven. Op 
2 november 2013 werd broeder 
Yifu Ge gedoopt. Deze Chinese 
student werd zo de eerste dope-
ling van de gemeente Tilburg.

Hij vertelt over zijn bekering: 
‘De eerste keer dat ik de leden 
in de kerk ontmoette, dacht ik: 
wow, wat een fijne gemeente, 
ze geven me het warme gevoel 
van een familie! De leden deel-
den het evangelie en verhalen 
die lieten zien dat God van ons 
houdt, en ik realiseerde me: 
dit is de familie die ik wil, dit is 
het geloof dat ik wil. Na afloop 
vroeg ik me af waarom ik me zo 
voelde, want dit leek onmogelijk. 
Ik probeerde te bidden en God 
om een antwoord te vragen.

‘Op een dag, terwijl ik in het 
Boek van Mormon in Alma 37:40 
las, besefte ik plotseling dat dit 

Yifu Ge, de eerste dopeling van de 
gemeente Tilburg.
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Leden van de gemeente Tilburg op de open dag voor het nieuwe kerkgebouw.
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Tijdens de open 
dag konden 
kinderen zich 
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 Jongvolwassenen uit de wijk Hengelo brach-
ten met hun zondagsschoolleerkracht enkele 

maanden geleden een bezoek aan de syna-
goge in Enschede. Enkele leden uit Apeldoorn 
voegden zich daar bij hen. Ze werden in de 
synagoge rondgeleid door een kenner van het 
gebouw, die ook veel wist te vertellen over de 
joodse eredienst.

Een opvallend onderdeel van zijn verhaal 
vormde de eerbied van de joden voor de Thora 
(‘wet’ of ‘onderwijzing’), die bestaat uit de vijf 
boeken van Mozes — voor ons de eerste vijf 
boeken van het Oude Testament. Deze reeks 
Bijbelboeken wordt elk jaar in zijn geheel gele-
zen, op elke sabbatdag (zaterdag) een bepaald 
gedeelte. De Thora, die de basis vormt van het 
joodse geloof en de joodse levenswijze, wordt 
nog steeds met de hand op perkament (van 
de huid van een koosjer dier) geschreven door 
speciaal daartoe opgeleide schrijvers. Een kopie 
van de Thora mag geen fouten bevatten: als 
een schrijver zich vergist, moet hij het hele blad 
van voren af aan opnieuw overschrijven.

Ook bij het lezen is men zeer precies. De 
Thorarollen worden met behulp van handvat-
ten zover uitgerold dat een bepaald gedeelte 
kan worden gelezen, maar het perkament zelf 
mag niet worden aangeraakt. Om de regels 
goed bij te houden wordt een aanwijzer in de 
vorm van een handje gebruikt, yad genoemd. 
Naast degene die de tekst van de Thora voor-
leest, staat iemand die controleert of hij geen 
fouten maakt. Als de lezer zich vergist, moet hij 
het betreffende Schriftgedeelte van voren af aan 
opnieuw lezen.

Bij de rondleiding door verschillende ruimten 
in de synagoge kwamen nog meer aspecten van 
de Joodse godsdienst aan de orde. Het was een 
interessante kennismaking. ◼

Jongvolwassenen bezoeken de synagoge in Enschede
Frans Heijdemann (wijk Hengelo)

Deelnemers aan de rondleiding in de met marmer betegelde gang  
van de synagoge.
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Bezoekers van de synagoge krijgen uitleg over de afbeeldingen op de wand.
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Tijdens de workshopdagen over huwelijk, gezin 
en persoonlijke ontwikkeling die de afgelo-

pen jaren afwisselend in Apeldoorn en Zwolle 
plaatsvonden, zijn al heel wat onderwerpen 
besproken. Elke keer kregen de deelnemers goede 
ideeën aangereikt voor het opvoeden van kinde-
ren, om hun huwelijk te verbeteren, om zich op 
onverwachte situaties voor te bereiden of om als 
persoon gelukkiger en slagvaardiger te worden. 
Zo ook op 27 september 2014 in Apeldoorn. De 
deelnemers konden deze keer weer kiezen uit vier 
onderwerpen: ‘Kwali- tijd met je kinderen’, over het 
beter leren kennen van je kinderen en het positief 
benutten van crisissituaties; ‘Zoeken en vinden van 
geluk’; ‘Een verslaving… bij ons toch niet, of toch 
wel?’ (zie het volgende artikel) en ‘Hoe liefde over-
wint: niet altijd makkelijk maar wel mogelijk!’, over 
hoe je elkaar door stormen heen helpt en door 
samen door de dalen in het leven te gaan grotere 
hoogtes kunt bereiken. Tussen de workshops 
werd er een goede maaltijd geserveerd.

De twee workshops van Shelly Gerritsen over 
geluk waren letterlijk voor iedereen. Het ging er 
vooral om dat we de goede dingen in het leven 
moeten zien. Zien we de zegeningen in ons leven 
nog wel? Zetten we ons wel in voor de dingen die 
ons gelukkig kunnen maken? De deelnemers wer-
den aangezet tot zelfonderzoek door vragenlijsten 
in te vullen en zichzelf punten te geven voor de 
antwoorden.

Aan de hand van ideeën van internationaal 
bekende psychologen en evangeliebeginselen 
besprak zuster Gerritsen wat we kunnen doen om 
over pessimisme heen te komen, om weerstand 
op te bouwen tegen de stormen in ons leven en 

om in alles de juiste balans te vinden. Ons geluks-
gevoel wordt versterkt door positieve emoties. Die 
kunnen komen van iets leuks dat ons overkomt, 
maar we kunnen er zelf ook veel aan doen: geluk-
kig zijn met jezelf omdat je je werk goed doet; 
ervaren hoe fijn het is om iets voor een ander te 
doen, al is dat misschien moeilijk; iets doen omdat 
je weet dat het goed is om dat te doen, niet omdat 
anderen het waarderen; een goede vriend of 
vriendin voor iemand anders zijn — zomaar wat 
voorbeelden hoe ons eigen doen en laten ons kan 
helpen om gelukkig te zijn.

Ziet u uw leven als iets dat u overkomt of als 
iets dat u zelf in de hand hebt? Wie voortdurend 
tegenvallers en problemen op zijn weg ziet, zal 
eerder gestrest raken en zich ongelukkig voelen. 
Wie geen problemen maar uitdagingen ziet, weet 
er een oplossing voor te vinden, zal gelukkiger 
zijn en ook anderen gelukkiger maken.

Bij dit alles is het belangrijk om een goede 
balans te vinden. Proberen we onder het motto 
‘Tijd is geld’ zoveel mogelijk tijd aan ons werk te 
besteden, of nemen we ook de tijd voor gezonde 
ontspanning? Willen we met de gedachte ‘Ik doe 
het beter dan anderen’ liefst alles zelf doen, of zien 
we in dat we beter met anderen samen ergens 
aan kunnen werken? Bij alles wat we doen, is het 
belangrijk om ook tijd en aandacht te besteden 
aan familie en vrienden, en aan de mooie dingen 
om ons heen: de natuur, schilderijen en beelden, 
muziek, gedichten en goede boeken. Wie dat doet, 
kan des te gelukkiger zijn. ◼

Een van de 
workshops 
in Apeldoorn 
ging over geluk 
vinden.
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Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)
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 Tijdens de laatstgehouden workshopdag in Apel-
doorn (zie ook het vorige artikel) ging er een 

workshop over verslaving. Een onderwerp dat een 
steeds grotere rol gaat spelen. Ook onder leden 
van de kerk komen diverse vormen van verslaving 
voor. Eetstoornissen het meest, maar ook versla-
ving aan medicijnen, tv, games en dergelijke. En 
verslavingen die je misschien bij kerkleden niet 
zo gauw verwacht, bijvoorbeeld aan porno, roken, 
alcohol of drugs. Zelfs aan een op zich gezonde 
bezigheid als fitness kun je verslaafd raken, en 
dan is het niet meer zo gezond.

Wat niet iedereen beseft, is dat een verslaving 
uiteindelijk een ziekte is — een ziekte die meestal 
uit verkeerd gedrag is ontstaan, dat wel, maar bij 
iemand die verslaafd is, is een verandering in de 
hersenen opgetreden waardoor die persoon zichzelf 
niet meer onder controle heeft. ‘Verslaving is een 
ziekte, die eindigt bij de gevangenis, een inrichting of 
de dood’, kwam tijdens deze workshop naar voren.

Het goede nieuws is dat iedereen die het echt 
wil, van een verslaving af kan komen. Daar is wel 
wat voor nodig: de persoon in kwestie moet het 
probleem inzien en zich ervoor inzetten om er 
wat aan te doen, en heeft daarbij goede begelei-
ding nodig. Vanuit de kerk wordt die begeleiding 
geboden in de vorm van specialisten verslavings-
zorg in de verschillende ringen en steungroepen 
waarin verslaafden onder deskundige leiding hun 
problemen kunnen bespreken en elkaar aanmoe-
digen en versterken. Iemand die ooit verslaafd is 
geweest, moet zich er wel altijd bewust van blijven 
dat hij of zij een verslaving heeft gehad en moet 
vermijden dat het weer gebeurt.

Als je aan een verslaving lijdt, wordt je eigen wil 
daardoor uitgeschakeld en ben je niet meer vrij om te 
kiezen. Als we dit vanuit het evangelie bekijken, zal 

het duidelijk zijn wie de mensen graag verslaafd wil 
maken. Ouderling Dallin H. Oaks heeft daarom in 
een toespraak over keuzevrijheid gezegd: ‘Wij beho-
ren elk verslavend gedrag te vermijden. Alles wat een 
verslavende werking heeft, brengt onze eigen wil in 
gevaar. Onze wil overleveren aan de overweldigende 
impulsen die elke vorm van verslaving ons oplegt, 
stemt overeen met de doeleinden van Satan en 
dwarsboomt de doeleinden van onze hemelse Vader. 
Dat geldt voor verslaving aan verdovende of opwek-
kende middelen (zoals drugs, alcohol, nicotine of 
caffeïne), maar ook voor praktijken zoals gokken en 
elk ander verslavend gedrag. Wij kunnen verslaving 
vermijden door ons aan Gods geboden te houden.’ 1

Problemen herkennen
Iemand kan verslaafd zijn zonder dat zijn of 

haar omgeving dat heeft gemerkt. Daarom is het 
goed om verdacht te zijn op signalen die op een 
verslaving kunnen wijzen. Dat zijn vooral:

•  Gedragsverandering — iemand gedraagt zich 
anders dan men van hem of haar gewend was.

• Lichamelijke verandering — dat kunnen allerlei 
opvallende veranderingen zijn.

• Spanningen die iemand in zijn of haar omge-
ving veroorzaakt, met name in het gezin.

• Problemen met justitie.
• Dingen die waardevol voor iemand waren of 

zouden moeten zijn, worden niet meer belang-
rijk gevonden.

Wat betreft de manier waarop een verslaving 
iemand beïnvloedt, kunnen we onderscheid maken 
tussen twee groepen verslavingen: verslaving aan 
middelen en gedragsverslaving. Middelen waaraan 
iemand verslaafd kan raken, zijn bijvoorbeeld alco-
hol, tabak, drugs en medicijnen, waaronder antide-
pressiva, slaapmiddelen en andere geneesmiddelen. 
Deze middelen veroorzaken bepaalde chemische 
reacties in de hersenen, daarom is het niet zo 
gemakkelijk om er vanaf te komen. Bepaalde mid-
delen geven bij gebruik een kortstondig gevoel van 

Verslaving herkennen  
en verhelpen
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)
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intens geluk, met als gevolg dat voor de gebruiker 
de drempel naar geluksgevoel wordt verhoogd. 
Voor ernstig verslaafden wordt het voornaamste 
levensdoel om dat gevoel van geluk opnieuw te 
ervaren, dus het middel opnieuw te gebruiken. 
Wanneer iemand dat middel niet meer gebruikt, 
kunnen ontwenningsverschijnselen optreden.

Gedragsverslavingen die niet te maken hebben 
met middelen die de hersenen rechtstreeks beïn-
vloeden, zijn gemakkelijker te behandelen. Even-
goed moet iemand wel gewillig zijn om zijn of 
haar leven te veranderen. De meest voorkomende 
in deze groep verslavingen zijn de verschillende 
vormen van eetverslavingen. De apostel Paulus 
heeft er al op gewezen dat eten niet te belangrijk 
voor ons hoort te zijn: ‘Want velen wandelen (…) 

als vijanden van het kruis van Christus. Want velen 
wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd 
heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van 
het kruis van Christus zijn; hun einde is het ver-
derf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun 
schande, zij zijn aardsgezind.’ 2

Herstelprogramma
De kerk heeft een verslavingsherstelprogramma 

in twaalf stappen, dat goeddeels is gebaseerd op 
de twaalf stappen van de Anonieme Alcoholis-
ten, maar deze stappen zijn nu gekoppeld aan 
evangeliebeginselen. De eerste stap, voor velen 
wellicht de moeilijkste, is essentieel: ‘Geef toe dat 
u zelf niet bij machte bent om uw verslavingen 
te overwinnen en dat uw leven onbeheersbaar is 
geworden.’ Pas wanneer iemand inziet dat hij of 
zij aan een verslaving lijdt en zijn of haar leven wil 
veranderen, kan deze persoon worden geholpen 
om er vanaf te komen. Bij de volgende stappen 
spelen geloof in God en gebed een belangrijke rol. 
Geloof is een van de belangrijkste drijfveren om 
niet meer verslaafd te willen zijn en een van de 
belangrijkste middelen om dit te bereiken.

Door de kerkleiders aangestelde, deskundige 
begeleiders kunnen hierbij voor de nodige onder-
steuning zorgen. Uiteindelijk is er echter slechts 
één Bron waaruit werkelijke genezing komt: 
‘Ongeacht de bron van de moeilijkheden en de 
manier waarop u verlichting vindt — of dat nu via 
een gediplomeerd therapeut, een arts, een pries-
terschapsleider, een vriend, een bezorgde ouder of 
een andere dierbare is — hoe u ook begint, deze 
benaderingen zullen nooit een complete oplos-
sing bieden. Uiteindelijk komt de genezing pas 
door geloof in Jezus Christus en zijn leringen, met 
een gebroken hart en een verslagen geest, en met 
gehoorzaamheid aan zijn geboden.’ 3 ◼

NOTEN
 1. ‘Free Agency and Freedom’, Brigham Young University 

1987–88 Devotional and Fireside Speeches [1988], p. 45.
 2. Filippenzen 3:18–19.
 3. Richard G. Scott, Conference Report, april 1994, p. 9;  

of Ensign, mei 1994, p. 9.

De kerk heeft 
een programma 
dat al veel 
mensen heeft 
geholpen 
om van een 
verslaving te 
herstellen.
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 Onlangs zijn de tijden van de diensten in de 
Den Haagtempel enigszins gewijzigd. Kort 

samengevat komt het erop neer dat enkele dien-
sten op donderdag en vrijdag een kwartier vroeger 
beginnen dan voorheen, terwijl de tweede en 
derde dienst op zaterdag een kwartier later begin-
nen. Bij de wijziging van de tijden is rekening 
gehouden met wanneer gewoonlijk de grootste 
aantallen bezoekers naar de tempel komen. De 
aanvangstijden van de diensten zijn nu als volgt:

• Donderdag en vrijdag: 11:45, 14:30,  
17:00 en 19:30 uur.

• Zaterdag: 9:30, 12:15 en 14:45 uur.
• De tweede en derde dinsdag van de maand  

om 19:30 uur.
• De vierde donderdag van de maand tevens  

om 9:45 uur.

Verder kunnen er op verzoek van wijken, 
gemeenten of families extra diensten worden 
gehouden op andere dagen of andere tijden. Er 
zijn tempeldagen voor mindervaliden op woens-
dag 13 mei en woensdag 7 oktober, elk met een 
dienst om 12:30 uur.

De tempel is dit jaar wegens onderhoud geslo-
ten van 16 februari tot 2 maart en van 24 augustus 
tot 7 september. Op de zaterdagen van de alge-
mene conferenties (4 april en 3 oktober) is de 
tempel vanaf 14:45 uur gesloten.

Het adres van de tempel: Osylaan 2, 2722 
CV Zoetermeer, Nederland. Voor informa-
tie kunt u 079- 3435310 bellen (vanuit België 
0031- 79- 3435310), of een e- mail sturen naar: 
hague- off@ldschurch.org

Het terrein rondom de tempel zal in de loop 
van het jaar enige verandering ondergaan. Er is 
overeenstemming bereikt over de aankoop van 
grond van de gemeente Zoetermeer, zodat er een 
grotere tuin kan worden aangelegd. ◼
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Een impressie 
van de tuin bij 
de tempel zoals 
deze eruit kan 
gaan zien.
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Nieuws uit de wijken en gemeenten is altijd 
welkom bij de redactie van Regionaal 

nieuws. Bij verslagen van activiteiten zien we 
ook graag een foto. Als er belangrijke verande-
ringen zijn, bijvoorbeeld een nieuwe bisschap of 
nieuw gemeentepresidium, een verbouwing of 
verhuizing, stuur dan even een e- mail om dat 
te melden. Ook voor activiteiten in de ringen 
interesseren veel lezers zich, dus maak daar een 
verslag van als het enigszins mogelijk is.

Daarnaast zouden we graag meer lezen over 
persoonlijke ervaringen van de leden: hoe hebt u 
de kerk gevonden, waardoor hebt u een getuige-
nis gekregen, wat hebt u aan het evangelie te 
danken, hoe hebt u uw voorouders gevonden, 
wat zijn uw ervaringen met zendingswerk?

Stuur artikelen of foto’s naar LiahonaNL@
gmail.com of naar: Redactie Regionaal nieuws, 
Grovestins 64, 7608 HN Almelo (Nederland).

Bij foto’s a.u.b. ook vermelden wie de foto 
heeft genomen (of, bij historische foto’s, uit wiens 
bezit de foto is) en dat deze toestemming voor 
het plaatsen van de foto in de Liahona geeft. ◼

I N F O R M A T I E

Gewijzigde openingstijden 
van de Den Haagtempel

Inzendingen voor de Liahona


