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 We tonen ons geloof in de 
Heer Jezus Christus door 

onze keuzes, vooral in tijden van 
tegenspoed. Door de roede van 
ijzer vast te houden, oogsten de 
trouwe Europese heiligen de 
vruchten die de Heer hun belooft 
en worden ze zowel op geestelijk 
als stoffelijk gebied zelfredzamer.

Moldavië
Serghei en Mariana vonden 

het herstelde evangelie toen 
ze negentien waren. Serghei 
behaalde een mastersdiploma 
in rechten en Mariana ging op 
zending, waarna ze besloten 
hun gezin in Moldavië te stich-
ten, hoewel veel jonge leden al 
geëmigreerd waren. Ze leven 
van zijn inkomen ‘zodat ons thuis 
evangeliegericht kan zijn — een 
veilige plek waar de moeder in 
het evangelie onderwijst.’

‘Het was moeilijk met slechts 
één kostwinner, maar na de 
beproeving van ons geloof heeft 
God ons met voldoende wel-
vaart gezegend.’

‘Mijn collega’s weten dat ik ’s 
zondags niet werk. Op mijn 28e 
stond ik aan het hoofd van het 
Moldavische kantoor van een 
buitenlands advocatenkantoor. 
Dat was onverwacht omdat ik 
na mijn studie op zending was 
gegaan. Ik was bang dat ik na die 

gaan. Maar de echte sleutel tot 
rechtschapen voorspoed is regel-
matig naar de tempel gaan. De 
Geest spoort ons aan om aardiger 
en liefdevoller met elkaar om 
te gaan.’ Drie van hun kinderen 
hebben al een zending vervuld.

IJsland
De achttienjarige Karolina 

Gudnason uit IJsland bereidt 
zich voor op een zending. 
Ze deed niet mee aan het tra-
ditionele drankfestijn na de 
diploma- uitreiking. Ze sloeg 
het aanbod van haar vrienden 
beleefd af. ‘Zonder alcohol kun 
je geen plezier hebben’, zeiden 
ze afkeurend. ‘Hoewel sommi-
gen niet begrepen waarom ik 
niet meedeed, kreeg ik ook de 
gelegenheid om mijn getuige-
nis te geven aan anderen die 
wel luisterden.’ Karolina getuigt 
dat ‘moed, en niet de gulden 
middenweg’, zoals president 
Monson bevestigt, ons mogelijk-
heden tot zendingswerk biedt.

Italië
Broeder Angelo Melone, bij 

wie lymfoomkanker vastgesteld 
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Het geloof van de Europese heiligen
Ouderling José A. Teixeira, Portugal
Gebiedspresident Europa

twee jaar mijn opleiding vergeten 
zou zijn en dat niemand me nog 
zou aannemen. Maar op mijn 
28e besefte ik dat de Heer me 
het tienvoudig vergoedde. Ik was 
de jongste advocaat van het land, 
aan het hoofd van een buiten-
lands advocatenkantoor. Nu ben 
ik dertig en voel ik me gezegend 
omdat ik deze positie bekleed.’

Tsjechië
Václav en Martina Ŝindýlkovi 

werden vlak voor de val van het 
staatssocialisme als pasgehuwd 
stel lid van de kerk. Ze kregen 
zowel met voor-  als tegenspoed 
te maken bij het opvoeden van 
vijf kinderen in een land waar 
twee kinderen min of meer de 
norm is. ‘Het evangelie is het 
beste geschenk dat we onze kin-
deren kunnen geven’, zegt Václav. 
‘In een samenleving waarin finan-
cieel overleven twee werkende 
ouders vergt, hechten wij waarde 
aan eeuwige gezinsbanden. Ik 
koos ervoor om dicht bij huis te 
werken en daardoor minder te 
verdienen, omdat tijd doorbren-
gen met het gezin onze prioriteit 
is. Mijn vrouw blijft thuis en zorgt 
voor een sterke gezinsband. We 
betalen een volledige tiende en 
komen altijd rond. Onze kinderen 
zien dat we actief in de kerk zijn, 
en dat motiveert hen om mee te 

Ouderling  
José A. Teixeira
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is, was vastberaden om tijdens 
de behandeling elke zondag het 
ziekenhuis te verlaten om naar 
de kerk te gaan. Angelo werd 
dankzij zijn geloof genezen. Zijn 
moedige voorbeeld inspireerde 
een jonge onderzoeker om lid 
van de kerk te worden.

Later kreeg broeder Melone 
de ingeving om zijn gezin op 
een aardbeving in L’Aquila 
voor te bereiden. Op 6 april 
2009 werd zijn woning, enkele 
kilometers van het epicentrum, 
verwoest. Zijn gezin ontkwam 
met enkele documenten en 
levensbenodigdheden. De nacht 
ervoor had een andere auto zijn 
parkeerplaats ingenomen, en 
dus had hij zijn auto wat ver-
der geparkeerd. Zijn auto werd 
gespaard, terwijl de andere auto 
volledig werd verwoest. Zijn 
gezin en drie andere gezinnen 
van leden vonden er onderdak 
in terwijl ze op reddingswerkers 
van de kerk wachtten.

Zijn zevenjarige dochter 
maakte een tekening van hun 
vernielde woning… ‘Het huis 
Melone, vernield door de aard-
beving’. Hij stelde haar gerust: 
‘Het huis Melone is op de rots 
van het evangelie gebouwd en 
kan niet verwoest worden.’ Dat 
gaf haar hoop en ze kon weer 
glimlachen.

Dit zijn slechts enkele van 
de vele getuigenissen van de 
trouwe heiligen in het gebied 
Europa. Ik getuig dat we zelfs 
in tegenspoed vreugde kunnen 
vinden als we getrouw blijven. ◼

 De voorbereidingen voor het 
kampvaardigheidskamp 

van de jongevrouwen voor 
de komende zomer zijn al 
lang weer begonnen. Ik denk 
met een glimlach terug aan 
de fantastische ervaring die 
we het afgelopen jaar hebben 
gehad tijdens het gezamenlijke 
jongemannen-  en jongevrou-
wenkamp in mei. Wij van de 
ring Rotterdam waren door de 
ring Apeldoorn uitgenodigd 
om samen een kamp in de 
omgeving van de tempel te 
houden, zodat we daar met 

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

Record- tempelbezoek tijdens kampweek
Audrey van den Herik (wijk Rotterdam 1)

onze jeugd heen konden gaan. 
We waren meteen enthousiast! 
Niet alleen heel gezellig, maar 
een betere invulling van het 
jaarthema, ‘Kom tot Christus’, 
kan je haast niet bedenken 
dan de jeugd naar zijn huis 
te brengen.

Het bleek wel lastig te zijn 
om een geschikt kampplekje 
voor zo’n grote groep in de 
Randstad te vinden, zodat we 
moesten uitwijken naar Noord- 
Brabant. Dat was echter geen 
reden om ons tempelbezoek 
af te gelasten. Op 29 mei 

Jongeren bij 
de tempel 
tijdens hun 
voorjaarskamp
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kwam er in alle vroegte een 
dubbeldeks bus met negentig 
zitplaatsen voorrijden bij ons 
kamphuis. De bus was helemaal 
afgeladen met jongemannen 
keurig in ’t pak en jongevrou-
wen om door een ringetje te 
halen; aan niets was te zien dat 
we ons op een kamp bevonden. 
Er moest nog een aantal auto’s 
meerijden om alle jongeren 
naar de tempel te brengen!

We hadden daar een 
geweldige dag. We waren de 
grootste groep jongeren die 
de tempel hadden bezocht 
zolang de tempel in Zoeter-
meer bestaat. We hebben die 
dag vier doopdiensten gehou-
den, waarin we voor heel veel 
mensen het plaatsvervangende 
werk hier op aarde moch-
ten doen voor hen die zijn 
overleden.

De sfeer was hemels. Iedere 
doopdienst werd ingeleid met 
fijne, opbouwende woorden 
en raad aan de jeugd. Ondanks 
de grote groep was er steeds 
grote eerbied. Als je niet aan 
het dopen was, waren er aller-
lei leuke activiteiten in het 
kerkgebouw van Zoetermeer. 
Voldaan reden we aan het eind 
van die middag terug naar 
Noord- Brabant.

De tempel heeft eenheid 
gebracht. De voorbereidingen 
van het jongevrouwenkamp 
van dit jaar zijn, zoals gezegd, 
al begonnen. We hebben alvast 
een afspraak voor een bezoek 
aan de tempel gemaakt! ◼

 Tijdens de zaterdagavond-
bijeenkomst van de op 

28 februari en 1 maart gehou-
den conferentie van de ring 
Apeldoorn waren veel leden 
aangenaam verrast om president 
Wim Feith weer op het podium 
te zien zitten. Rond de jaarwisse-
ling was bekend geworden dat 
hij ernstig ziek was, en in alle 
wijken en gemeenten is voor 
zijn welzijn gebeden.

Hij vertelde zelf wat er was 
gebeurd: ‘Eind november was 
ik erg vermoeid en kon ik mijn 
werk nog maar met moeite 
doen. Bij medisch onderzoek 
werd er een tumor gevonden die 
tegen de hersenen drukte. Bij 
een gesprek met een arts bleek 
dat aan de benodigde operatie 
grote risico’s verbonden waren.’

Die operatie had intussen 
plaatsgevonden, maar de behan-
deling van president Feith was 

Presidiumwijzigingen in ring Apeldoorn
Frans Heijdemann (wijk Hengelo)

daarmee nog niet beëindigd. ‘Ik 
heb nog beperkte tijd op aarde’, 
zei hij. ‘We voelen ons erg 
gesterkt door de gebeden van 
de leden.’

In zijn toespraak, die veel 
aanwezigen ontroerde, gaf hij 
de leden de raad om zich te 
bekeren waar dat nodig was, om 
hun naasten te vergeven en om 
beproevingen te aanvaarden als 
onderdeel van onze proeftijd.

President Spencer Hulleman 
zei: ‘Ik ben dankbaar dat u voor 
president Feith hebt gevast en 
gebeden, en hoop dat u hebt 
gevoeld dat er nog andere 
krachten bestaan dan die de 
wetenschap kent. U bent kinde-
ren van God. Hij wil met u com-
municeren – als u de deur maar 
voor Hem opendoet.’

President Feith, die nog uitge-
breide medische behandelingen 
moet ondergaan, werd tijdens de 

Een koor uit 
Apeldoorn 
zingt Gebed 
van een kind.FO

TO
 FR

AN
S 

HE
IJD

EM
AN

N



zondagmorgenbijeenkomst van 
de ringconferentie officieel ont-
heven als raadgever in het ring-
presidium. Hij is raadgever van 
twee ringpresidenten geweest en 
heeft zo meer dan acht jaar deel 
uitgemaakt van presidiums van 
de ring Apeldoorn.

President Lieven Kempenaers 
werd ontheven als tweede raad-
gever van de ringpresident en 

gepresideerd door ouderling Gary S. Price, lid van 
het derde Quorum van Zeventig.

President Spencer Hulleman sprak tijdens de 
zondagbijeenkomst over het feit dat we allemaal 
op de een of andere manier iets van onszelf aan 
anderen doorgeven. Verder zei hij: ‘Veel mensen 
stellen de vraag: wat doet de kerk om mijn pro-
blemen op te lossen? Maar we zouden niet moe-
ten vragen: wat doet God voor mij? We kunnen 
ons beter afvragen: wat kan ik voor mijn hemelse 
Vader doen, en voor mijn naasten?’

Hij citeerde de profeet Alma over de bekeerde 
Lamanieten: ‘Want zij werden een rechtvaardig 
volk; zij legden de wapens van hun opstand neer, 
zodat zij niet meer tegen God streden, noch tegen 
iemand van hun broeders.’ (Alma 23:7.)

‘Wij hebben niet met dezelfde wapens te maken 
als de mensen in die tijd’, zei president Hulleman. 
‘Onze wapens zijn van geestelijke aard. Er zijn 
dingen in uw leven die u kunt aanpassen. U hebt 
de potentie om meer te worden dan u zelf voor 
mogelijk houdt.’

Succes en geluk door een positieve houding
Lilian Feith vertelde: ‘Ik herinner me een film 

over een jongen die portretten tekende waarop de 
mensen er anders uitzagen dan in werkelijkheid. 
Hij tekende zoals ze zouden kunnen zijn. Dat is ook 
de manier waarop onze hemelse Vader ons ziet: Hij 
weet wat we kunnen worden. Misschien worstelt 
u met problemen of hebt u nare ervaringen gehad. 
Onze situatie kunnen we niet altijd veranderen, 
maar wél hoe we erop reageren. Het evangelie 
geeft ons handvatten om positief te blijven.’

President Lieven Kempenaers, raadgever in het 
ringpresidium, vertelde over de vader- en- zoondag 
waar hij een paar weken eerder met zijn zoon aan 
had deelgenomen. ‘We kregen allemaal een bal-
lon mee en moesten die ballon in de stad voor iets 
anders ruilen, met de bedoeling om er iets beters 
voor terug te krijgen. De eerste voorbijganger die 
we op straat aanspraken, wilde de ballon wel rui-
len voor een pen. Vol goede moed door het eerste 

voorgesteld als eerste raadgever. 
Als nieuwe tweede raadgever 
werd broeder Egge de Jonge 
voorgesteld en ondersteund. 
Hij is de afgelopen jaren onder 
meer gemeentepresident van 
Zwolle en hogeraadslid van de 
ring Apeldoorn geweest. Tevens 
werd Monique Hulleman voor-
gesteld als jeugdwerkpresidente 
van de ring Apeldoorn. ◼

Getuigenissen en raadgevingen 
tijdens ringconferentie
Frans Heijdemann (wijk Hengelo)

 Tijdens de conferentie van de ring Apeldoorn op 
28 februari en 1 maart getuigden verschillende 

sprekers van het herstelde evangelie en van Gods 
leiding door middel van profeten en door de Heilige 
Geest. Onderwerpen die ook ter sprake kwamen, 
waren het belang van zendingswerk en de behoefte 
aan vriendschap die de leden hebben — in het bij-
zonder de pasgedoopte leden. De conferentie werd 

President 
Spencer 
Hulleman: ‘Wat 
kunt u voor uw 
naaste doen?’
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succes gingen we met die pen op pad, maar nu 
bleek het moeilijker om die te ruilen. We dachten 
dat het moest kunnen, en na wat langer proberen 
konden we hem ruilen voor een mooie kaars. Zo 
ging het verder, en uiteindelijk werden de spullen 
die we kregen, zo zwaar dat we moesten stoppen 
met ruilen.

‘In het Boek van Mormon vinden we goede 
voorbeelden van mensen met een positieve instel-
ling. Zo iemand was Nephi. Zijn familie kwam 
bijna om van de honger toen hij zijn boog had 
gebroken en niet meer op wild kon jagen. Nephi 
ging niet bij de pakken neerzitten, maar ging aan 
de slag om zijn familie te helpen. Hij maakte een 
andere boog en kon zijn familie weer van voedsel 
voorzien.’ (Zie 1 Nephi 16:18–32.)

Tom Peters sprak over de zegeningen van zelf-
redzaamheid. Een goede gezondheid helpt ons 
om zelfredzaam te zijn, en het woord van wijsheid 
helpt ons daarbij. ‘Het woord van wijsheid is er niet 
om onze vrijheid te beperken,’ zei hij, ‘maar om 
ons lichaam en onze gezondheid te beschermen.’

Joëlle Spijkerman zei: ‘Met een positieve hou-
ding voelen we ons beter en staan we sterker in 
onze schoenen.’ Ze gaf goede tips voor een posi-
tieve instelling:

• Heb geloof en vertrouwen. Zoals president 
Monson eens zei: ‘De toekomst is net zo 
stralend als uw geloof.’

• Glimlach regelmatig. Met een glimlach voel  
je je beter.

• Bedenk hoeveel onze hemelse Vader van ons 
houdt. Tel uw zegeningen.

• Probeer elke dag iets goeds op te schrijven. 
Ook aan kleine dingen in ons leven kunnen  
we zien hoe vaak we iets goeds ervaren.

• Bid regelmatig. Gebed is de sleutel tot alles; in 
ons gebed kunnen we onze dankbaarheid uiten 
en onze hemelse Vader de dingen vragen die 
we nodig hebben.

Zegeningen van de tempel
Zuster Marianne Kleijweg, mater van de Den 

Haagtempel, zei: ‘De tempel is de plek waar wij 
verbonden sluiten met de Heer en waar wij inspi-
ratie ontvangen. De Heer houdt van ons en geeft 
ons daar de kracht om met onze uitdagingen om 
te gaan.’

President Kleijweg van de Den Haagtempel 
sprak over de vernieuwing die het terrein rond 
de tempel dit jaar ondergaat: ‘Door het werk en 

Lilian Feith 
spreekt over 
positief 
reageren.

Tom Peters—
‘Het woord 

van wijsheid 
helpt onze 

gezondheid.’
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de toewijding van velen is eindelijk, na meer dan 
twaalf jaar, begonnen met de aanleg van de tuin 
om de tempel, zodat deze gaat worden zoals de 
bedoeling was.’

Hij deed ook een oproep om familiegeschiede-
nis en tempelwerk te combineren: ‘We vragen u 
allen om de gegevens van een voorouder te zoe-
ken en deze in te dienen voor tempelwerk. Als we 
dit doen en onze kinderen erbij betrekken, zal dat 
een geweldig effect hebben en ons veel vreugde 
geven. Uiteindelijk zal het niet bij één voorouder 
blijven, maar zullen we vele namen kunnen mee-
nemen naar de tempel.’

Voorbeelden van naastenliefde
Ouderling Price vertelde over de zending van 

Alma en Amulek, waarover we in het Boek van 
Mormon kunnen lezen. Hun werk werd ernstig 
bemoeilijkt door Zeëzrom, een goddeloze rech-
ter. Veel gelovigen werden gedood, en Alma 
en Amulek werden gevangengezet. Door een 
wonder stortten na hun gebed de muren van de 
gevangenis in en konden ze de stad verlaten. Ze 
gingen naar het land Sidom en hoorden daar dat 
Zeëzrom ziek was, met een brandende koorts, 
veroorzaakt door de gedachte aan zijn ongerech-
tigheden. Zeëzrom vroeg hun bij hem te komen, 
en ondanks alles wat hij hun had aangedaan, 
gingen ze naar Zeëzrom en gebruikten ze hun 
priesterschap om hem te genezen. Zeëzrom liet 
zich dopen en begon het evangelie te prediken. 
(Zie Alma 15:1–14).

‘Dit is een verhaal over de liefde die wij beho-
ren te hebben’, zei ouderling Price. ‘Als we het 
voorbeeld van Alma en Amulek volgen, zullen 
wij liefde voor onze naasten hebben.’

Vervolgens besprak hij een gebeurtenis die 
voorafging aan het laatste avondmaal van Jezus 
met zijn discipelen: Hij waste hun de voeten — 
het werk dat gewoonlijk door een slaaf werd 
gedaan. ‘Hoe kon Christus ook voor Judas knielen 
en zijn voeten wassen, terwijl Hij wist dat hij Hem 
enkele uren later zou verraden?’ vroeg ouderling 
Price zich af.

‘Judas verliet de anderen en miste enkele van 
de grootste leringen die Jezus zijn discipelen 
meegaf, zoals: “Dit is mijn gebod: dat u elkaar 
liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft 
een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn 
vrienden, als u doet wat Ik u gebied.”’ ( Johannes 
15:12–14).

Toen Jezus de hof van Gethsémané verliet, 
kwam Judas Hem tegemoet en verried hij Hem. 
‘Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent 
u hier?’ (Mattheüs 26:50).

‘Jezus noemde de man die Hem verried zijn 
vriend’, zei ouderling Price. ‘Als Jezus dat voor 
Judas kon doen, is hij zéker onze Vriend. Zijn 
liefde is eeuwig en volmaakt.

‘Sta de Heiland toe om uw Vriend te zijn, om 
uw lasten en uw zonden op Zich te nemen. Hij zal 
dat doen — als u het toestaat, want uw keuzevrij-
heid neemt Hij u niet af.’ ◼

Deze tekening 
geeft een 
indruk hoe het 
terrein rond de 
tempel eruit 
gaat zien.
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Ouderling Price 
(rechts) spreekt 
over naasten-
liefde, vertolkt 
door Dennis 
Hulleman.
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 Omdat ik al de hele zomer last 
had van een fractuur aan 

mijn teen en ook oververmoeid 
was, besloot ik een snelle uitstap 
te maken naar een warm land.

Voor mij als alleenstaande 
kan dat een hachelijke onder-
neming zijn, daarom belde 
ik mijn huisbezoekster, die 
ervaren is in vakantiebestem-
mingen, en deed ik een gebed 
alvorens naar het reisbureau te 
gaan. Mijn suggestie van Kaap-
verdië leek hun een goed plan. 
Doordat ik niet op zondag 
wilde reizen, kwam ik uiteinde-
lijk op het eiland Sal terecht.

Terwijl ik daar was, kwam 
ik een Engelse dame tegen, en 
doordat ik nogal makkelijk over 
mijn geloof praat, kreeg ik van 
haar te horen dat onze kerk 
hier ook was. Weliswaar had ik 
thuis al op de website van de 
kerk gekeken, maar ik dacht 
dat het kerkgebouw in een 
andere plaats was.

De behulpzame dame wees 
mij welke kant ik op moest 
gaan om het kerkgebouw te 
vinden. Ik kwam uiteindelijk 
in een armoedige buitenwijk 
terecht en vroeg daar iemand 
naar die ‘jongens met camisas 
blancas ’ (witte overhemden). 
Ik moest nog een kilometer 
verder lopen. Op het punt 

stijlen van de deur en ging ik 
’s avonds eens naar de kapel, 
omdat de zendelingen daar 
volgens omstanders elke 
avond langskwamen. Toen 
ik hen ontmoette, nodigden 
zij mij direct uit voor een 
activiteit met enkele van hun 
onderzoekers.

Het was alles een beetje 
primitief — de techniek liet te 
wensen over, waardoor het film-
pje over het leven van Joseph 
Smith niet in kleur was, evenwel 
was de Geest aanwezig en had 
ik contact met mijn buurvrouw 
en haar kinderen.

De zondag daarop woonde 
ik een dienst bij, en ofschoon ik 
niet alles verstond, voelde ik die-
zelfde geest weer. Ik werd ook 
uitgenodigd voor een gezins-
avond bij een grote Kaapverdi-
sche familie, waar bijna iedereen 
van die kleine gemeente kwam 
binnenvallen. Ze deelden met 
elkaar van wat ze hadden, 

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

Onverwachte ontmoetingen  
op Kaapverdië
Celine Rol (wijk Zoetermeer)

dat ik dacht het op te geven 
leidde iemand me, na het 
oversteken van een paar stra-
ten, naar de kapel toe. Het 
was in een flatgebouw op de 
begane grond, weliswaar met 
een mooie gevelsteen waar de 
naam van de kerk op stond, 
maar door de ramen glurend 
zag ik een ruimte die meer leek 
op een garage met een paar 
stoelen erin. Het was dus een 
gemeente die in opbouw was.

Maar tot mijn grote verbazing 
zag ik, toen ik mij omdraaide, 
schuin tegenover mij in een 
andere straat mijn hotel liggen. 
De Heer had mij op mijn vakan-
tiebestemming dus heel dicht bij 
zijn kerk geplaatst, wat achteraf 
een grote zegen bleek.

Ik genoot van mijn vakantie: 
de zon, het zwemmen in de 
zee, de heerlijke maaltijden, de 
vriendelijke mensen en tal van 
andere dingen. Maar contact 
hebben met geloofsgenoten gaf 
mij pas echt een gevoel thuis 
te komen. En in dit geval was 
dat wel heel bijzonder, omdat 
de straat geen naam had en de 
woningen geen huisnummers… 
en toch was daar dan ineens het 
kerkgebouw.

Omdat ik niet wist hoe laat 
de avondmaalsdienst begon, 
deed ik een briefje tussen de 

Celine Rol, 
zendelingen 
en leden van 
gemeente Sal 
tijdens een 
gezinsavond
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vooral van hun vrolijkheid en 
liefde voor elkaar.

Op een van deze dagen 
schreef ik in mijn dagboek: ‘Van-
morgen werd ik wakker en een 

aanwezigheid van de Heilige Geest, en hoe 
speciaal het was om dit werk te mogen doen. 
Dat wij dit als familie voor onze familie konden 
doen, zowel het zoekwerk als het tempelwerk, en 
dat we het met elkaar konden doen, maakte het 
extra bijzonder. Wij besloten ter plekke dat we dit 
regelmatig willen doen.

President Kleijweg verzekerde ons dat gezin-
nen altijd welkom zijn en dat het tempelpresidium 
alles in het werk zal stellen om familiedoop-
diensten mogelijk te maken, ongeacht het aantal 
deelnemers. ◼
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gelukzalig gevoel van de Heilige 
Geest omstraalde mij.’

Mijn vakantie werd een suc-
ces omdat de Heer mij naar deze 
plek had toegeleid. ◼

Een bijzondere dag in de tempel
Fred en Yvonne Brandenburg (wijk Hengelo)

 In januari vroegen wij in de tempel of wij een 
familiedoopdienst mochten houden met een 

aantal familieleden. Ons plan werd met veel 
enthousiasme ontvangen, en we spraken af een 
doopdienst te houden op zaterdag 7 februari. Op 
die dag kwamen we met acht leden van de familie 
Brandenburg naar de tempel, met honderd eigen 
familienamen om voor te werken. Deze namen 
hadden we van te voren opgezocht via het inter-
net en ingevoerd in FamilySearch.

Voordat de doopdienst begon, vertelde presi-
dent Kleijweg ons dat alle tempels in december 
een brief hadden ontvangen over tempelwerk 
door families. De brief was via de afdeling 
tempelzaken gekomen, maar was uiteindelijk 
afkomstig van president Monson. De profeet 
sprak daarin het verlangen uit dat ouders met 
hun kinderen naar de tempel zouden komen om 
voor hun eigen familieleden te werken. In de 
brief werd gezegd hoe belangrijk het is dat jonge 
mensen bij het werk van familiegeschiedenis en 
tempelwerk betrokken worden, zodat zij al op 
jonge leeftijd liefde voor dit werk en voor de 
tempel ontwikkelen. De tempelpresident vertelde 
ons hoe bijzonder hij het vond dat wij die dag als 
gezin in de tempel waren om voor onze familie 
te werken en dat we zo, zonder dat we ons daar-
van bewust waren, aan de wens van president 
Monson voldeden.

Het was een bijzondere en gedenkwaar-
dige doopdienst. Wij voelden allemaal de 

De familie 
Brandenburg in 
de wachtruimte 
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Inzendingen voor de Liahona

De rubrieken Nieuws uit de ringen en Heiligen der laatste dagen 
aan het woord zijn grotendeels afhankelijk van inzendingen 

door lezers. Uw bijdragen zijn welkom, in de vorm van verslagen van 
kerkactiviteiten, beschrijvingen van eigen belevenissen die met het 
evangelie te maken hebben en toepasselijke foto’s. Wat u schrijft of 
fotografeert, kunt u per e- mail inzenden via LiahonaNL@gmail.com 
of per post aan: Redactie regionaal nieuws, Grovestins 64, 7608 HN 
Almelo (Nederland). Als u een verslag met foto’s per e- mail verstuurt, 
wilt u dan de tekst en de foto’s als afzonderlijke bestanden inzen-
den? Ze worden in Salt Lake City pas bij het drukklaar maken van 
de Liahona samengevoegd. ◼


