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B O O D S C H A P  V A N  D E  G E B I E D S L E I D I N G

kans op de arbeidsmarkt.
‘Een voorouder vinden’ is eveneens 

iets wat uitzonderlijk licht in ons leven 
brengt en zegeningen tot gevolg heeft, 
bijvoorbeeld als we de gegevens van 

een voorouder vinden, voor 
wie we dan heilige veror-
deningen verrichten. We 
werken aan het verbinden 
van de generaties in onze 
familie, en verwonderen ons 
erover wat dat in ons eigen 
leven teweegbrengt. We zien 
de bewijzen dat de profeti-
sche beloften van bescher-
ming, leiding en vreugde 
op ons worden uitgestort.

Als u er nog niet toe bent 
gekomen om iets aan de 
drie bovenstaande stappen 
te doen, dan is het nog niet 
te laat. U kunt nu beginnen. 
U zult al snel zien dat deze 
drie eenvoudige stappen 
grote invloed op u en uw 
omgeving zullen hebben.

Waarom doen we wat we 
doen? Meer dan wat ook omdat onze 
hemelse Vader, die ons hiernaartoe 
heeft gestuurd, ons terug wil zien. U 
kunt het, in eeuwige zin, vergelijken 
met een dag naar school gaan. Hij wil 
dat we weer veilig thuiskomen, en dat 
we ons ondertussen gelukkig voelen. 
Dat zijn de zaken die ons vrede en 
geluk zullen brengen, en tegelijk krij-
gen we de kans om anderen de weg 
naar huis te wijzen. ◼

REGIONAAL NIEUWS

 Het vereenvoudigde gebiedsplan is 
in januari gelanceerd. We zijn nu 

halverwege het jaar. Dit is een goed 
moment om uzelf af te vragen hoe u 
ervoor staat met de drie prioriteiten.

‘Een vriend meenemen’ is bedoeld 
relaxed te klinken. Wat wij voor ons 
zien, zijn vrienden met wie we een 
wandeling maken of een ijsje gaan 
halen, of die met ons meekomen 
naar de avondmaalsdienst als we een 
toespraak hebben. Velen van u zullen 
met een vriend ‘Meet the Mormons’ 
zijn gaan kijken. Onze vrienden zullen 
merken dat ze zich anders voelen als 
we die dingen met ze doen, en zich 

wellicht afvragen waarom dat zo is.
‘Geestelijk en stoffelijk zelfredzaam 

worden’ maakt duidelijk dat we, als 
we geestelijk niet op eigen benen 
staan, heel makkelijk door de stormen 

van het leven omver worden gebla-
zen. Elke dag bidden en Schriftstudie 
doen, zijn de kern van geestelijke 
zelfredzaamheid. De zegeningen vol-
gen onmiddellijk, als we bijvoorbeeld 
elke maand vasten, een royale vasten-
gave bijdragen en een eerlijke tiende 
betalen. We krijgen meer vertrouwen 
in onszelf als we stoffelijk zelfred-
zaam zijn. Als we bijvoorbeeld een 
opleiding volgen, maken we meer 

Gebiedsplan Europa — update
Ouderling Patrick Kearon(Groot- Brittannië)
Presidium van het gebied Europa

Ouderling  
Patrick Kearon
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 Op 21 maart vond er in Haarlem 
een persoonlijke- ontwikkelingsdag 

plaats voor de leden van de ring Den 
Haag. Deze dag, met als doel de leden 
te helpen bij hun persoonlijke ont-
wikkeling en hun daar ideeën voor 
aan te reiken, werd goed bezocht. De 
aanwezigen konden drie keer aan een 
workshop naar keuze deelnemen, en 
konden daarbij uit diverse onderwer-
pen kiezen. Deze workshops werden 
bijna allemaal door leden uit de ring 
Den Haag verzorgd.

De onderwerpen waren onder 
andere geïnspireerd door de doe-
len van het gebiedspresidium en 
ook door de doelen die voor onze 
eigen ring waren gesteld. Zo waren 
er workshops over zelfredzaam zijn 

in geestelijke zaken, maar ook een 
workshop over zelfredzaamheid in 
stoffelijke zaken.

Er waren onderwerpen waar we 
in het dagelijkse leven mee te maken 
hebben. Denk aan het verwerken van 
rouw, of hoe we talenten ontdekken 
en ontwikkelen. Of de sociale media, 
de manier waarop we met elkaar kun-
nen communiceren. En hoe we kun-
nen omgaan met bijzondere kinderen 
en met mensen die homoseksuele 
gevoelens hebben. Omdat we soms 
heel veel stress hebben, was er ook 
een workshop met yoga- oefeningen.

Ouders met kinderen in de 
jeugdwerkleeftijd konden samen 
de workshops volgen, omdat het 
jeugdwerkpresidium van de ring een 

prachtig programma voor de kinderen 
had voorbereid. Enkele zendelingen 
hielpen de zusters van het jeugdwerk 
bij deze activiteiten.

Voor de vele deelnemers was dit 
een leerzame en gezellige dag. ◼

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

Persoonlijke- ontwikkelingsdag  
met leerzame workshops
Elske Muurling

Workshop over sociale media door 
Frank Oddens
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Workshop over communiceren, door 
president en zuster Scheltinga
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De kinderen hebben een  
geweldige dag.
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Ook het schilderen is in trek.
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 Het zal u niet zijn ontgaan dat er nu 
ook in dit gedeelte van de Liahona 

kleurenfoto’s staan. Dat leek een mooie 
aanleiding voor een korte terugblik op 
het nieuws van het afgelopen jaar.

Verschillende berichten hebben we 
gehad over het nieuwe kerkgebouw in 
Zoetermeer. Wat het aantal zitplaatsen 
betreft een van onze grootste kerkge-
bouwen in Nederland, en vast wel het 
gebouw met de grootste parkeerplaats. 
Het was in december 2013 al in gebruik 
genomen, maar in maart 2014 kwamen 
honderden belangstellenden kijken en 
luisteren tijdens een concert en een 
tweetal open dagen. Het concert werd 
onder meer door een aantal kerkleiders 
en door de burgemeester van Zoeter-
meer bijgewoond. De bezoekers kon-
den naar de bekende pianist Laurens 
van Rooijen luisteren, naar de violiste 
Vesna Gruppman, naar een koor en nog 
een aantal musici. De belangstelling 
voor de beide open dagen was enorm.

In Sint- Niklaas werd op 24 mei een 
familiespektakeldag gehouden. Jong 

en oud konden zich vermaken met 
sport en spel, verschillende traktaties 
en een leuke poppenkast.

De ringconferentie op 8 juni was 
tevens een gebiedsconferentie, waar-
naar we in heel West- Europa via een 

satellietverbinding naar een dienst in 
de kerk in Bern konden kijken. Daar 
spraken president Uchtdorf van het 
Eerste Presidium, ouderling Andersen 
van het Quorum der Twaalf Aposte-
len, zuster Reeves van het algemeen 
ZHV- presidium, zuster Uchtdorf, en 
president Teixeira van het gebied 
Europa. President Uchtdorf moedigde 
de leden aan om gehoor te geven 
aan de influisteringen van de Heilige 
Geest en om aan het versterken van 
hun getuigenis te blijven werken.

Nieuws van een andere aard 
betrof de vernieuwde websites 
van de kerk voor Nederland en 
Vlaanderen. Ze bevatten informa-
tie voor de leden (zie bijvoorbeeld 
www.kerkvanjezuschristus.org), 
maar vooral ook veel informatie voor 
andere belangstellenden, die met 
name op mormonen.org te vinden is.

De halverwege 2013 geopende 
gemeente Tilburg liet duidelijk zien 
dat het een groeigemeente is. Ze 

betrok in 2014 een eigen kerkgebouw 

Een kleine terugblik
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur) Het nieuwe kerkgebouw 

in Zoetermeer
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Burgemeester Aptroot van Zoe-
termeer spreekt tijdens het eerste 
concert in de nieuwe kerk.
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De familiespektakeldag in Sint- Niklaas 
biedt vermaak voor het hele gezin.
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betrok in 2014 een eigen kerkgebouw 
en begroette haar tiende dopeling. 
In het nieuwe kerkgebouw werd een 
open dag gehouden, die door tiental-
len belangstellenden werd bezocht.

De ring Antwerpen hield op 19 
oktober een conferentie in de kerk te 
Brussel. Leiders van de ring spoorden 
de leden aan om zich in alle opzich-
ten op de toekomst voor te bereiden. 
We leven in een tijd van stormachtige 
ontwikkelingen, maar de kerk biedt 
ons een veilige haven en het evange-
lie geeft ons houvast en helpt ons om 
ons leven in balans te houden.

Bericht over het bezoek aan Europa van  
president en zuster Uchtdorf op een van  
de vernieuwde websites van de kerk
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Een van de grootste evenementen 
van 2014 was ongetwijfeld de ZHV- 
conferentie voor zusters uit de vier 
ringen in Nederland en Vlaanderen. 

Die vond op 8 november in Zoeter-
meer plaats. Inspirerende toespraken, 
mooie muziek en kunstwerken van 
uiteenlopende aard hielden de zusters 
op aangename en opbouwende wijze 
bezig. (Zie de Liahona van maart 2015 
voor een uitvoerig verslag.)

In december vond er een ring-
conferentie plaats waarin een nieuw 
ringpresidium werd voorgesteld aan 

de leden van de ring 
Den Haag. President 
Oddens en zijn raad-
gevers werden met 
grote dank ontheven. 
Eelco Scheltinga 
werd gesteund als 
nieuwe ringpresident, 

met Maarten ’t Hoen en Barry ten 
Have als raadgevers.

Rond dezelfde tijd begonnen 
de kerstactiviteiten. In Apeldoorn 
waren er twee kerstconcerten 
waarin de verschillende manieren 
waarop het kerstfeest kan worden 
gevierd centraal stond. In Rotter-
dam was de week daarop het tra-
ditionele kerstconcert van de ring. 
Intussen was er in Antwerpen een 
kerstviering waarin aandacht werd 
besteed aan Kerstmis in oorlogstijd, 
in 1914. Het was een kerstconcert 
waarbij tevens filmfragmenten wer-
den vertoond. ◼

Leden van de gemeente Tilburg op de open dag

Tentoongestelde 
kunstwerken bij de 
ZHV- conferentie

Lisa en Noëlle 
waren de jong-
ste solisten bij de 
kerstconcerten in 
Apeldoorn



 J u l i  2 0 1 5  R5

REG
IO

N
A

A
L N

IEU
W

S 

Driemaal zendelingen op Vlaamse tv
Televisiekijkers in België zagen 

aan het begin van dit jaar driemaal 
zendelingen in beeld. De zende-
lingzusters in Brugge gingen op een 
koude dag chocolademelk drinken 
bij een koffiekraam en werden 
daar gefilmd. In ‘Fans of Flanders’ 
kwamen de zendelingen in Leuven 
uitgebreid in beeld. Vervolgens kon 
men zien hoe de presentator Jan van 
Looveren van het programma Ja Jan 
bij het station in Antwerpen op de 
zendelingen uit Kortrijk stuitte. Hij 
ging een halve dag met hen mee en 
voerde gesprekken die talloze tv- 
kijkers hebben kunnen zien.

Talentenavond in Antwerpen
Op 28 februari hield de wijk Ant-

werpen een talentenavond. Er was van 
alles te beleven, variërend van liedjes 
en prachtig vioolspel tot komische sket-
ches. De leden konden zich goed ver-
maken en genoten bovendien van de 
lekkere hapjes die werden geserveerd.

Prijswinnaars bij volleybaltoernooi 
in Hamburg

In april vond in Hamburg het 
tweejaarlijkse internationale vol-
leybaltoernooi plaats. Vijf teams 
uit Nederlandstalige ringen namen 
hieraan deel. Bij de damesteams won 
het team van de ring Antwerpen. Het 
herenteam van deze ring behaalde 
een derde prijs. Een dames-  en 
herenteam uit de ring Den Haag 
kwamen resp. op de vierde en vijfde 
plaats in hun categorie, terwijl het 
herenteam van de ring Apeldoorn 
zesde werd.

Wijk Hengelo gaat verhuizen
De wijk Hengelo, die al jaren gebruik 

maakt van een ‘tijdelijk’ onderkomen 
aan de Esrein, verhuist binnenkort naar 
een gebouw aan de J.P. Heijestraat in 
Hengelo, dat aanzienlijk meer ruimte 
biedt. Bij het ter perse gaan van deze 

editie was nog niet bekend wanneer de 
noodzakelijke verbouwing gereed zou 
zijn, d.w.z. of de verhuizing voor of na 
de zomervakantie plaatsvindt. Adres-
sen van kerkgebouwen zijn te vinden 
via www.kerkvanjezuschristus.org (klik 
op ‘Zoek een kerk’). ◼

Het damesteam uit de ring Antwerpen won het volleybaltoernooi in Hamburg.
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Volleybaltoernooi weer een  
populaire ontmoetingsdag
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)

 Honderden kerkleden uit Neder-
land en Vlaanderen kijken jaar-

lijks uit naar het volleybaltoernooi 
in Groningen, dat traditiegetrouw in 
april wordt gehouden. Ook dit jaar 
kwamen er weer meer dan veertig 
teams naar de Martiniplaza, waar 

de ‘strijd’ zich deze keer op negen 
velden kon afspelen. Zoals altijd 
werden ze vergezeld door de nodige 
supporters, voor wie dit – net als 
voor de meeste spelers – niet alleen 
een gelegenheid was voor een spor-
tieve ontmoeting, maar ook om oude 

Kort nieuws
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bekenden weer eens te zien en te 
spreken. Uiteindelijk komt het niet 
zo vaak voor dat we met zoveel 
leden uit vier ringen bij elkaar zijn.

Wat leeftijd en ervaring betreft 
was het een heel gevarieerd gezel-
schap. ‘Ik ben opa geworden’, 
hoorde ik een van de deelnemers 
zeggen, en ik vermoed dat sommige 
anderen dat al lang waren. Aan de 
andere kant waren er ook deel-
nemers die pas twaalf jaar waren 
geworden en voor het eerst aan een 
volleybaltoernooi meededen. Er 
waren ervaren volleybalspelers bij 
die nog steeds regelmatig spelen, 
maar ook teams die nog niet lang 
bestonden en alleen in de laatste 
weken voor het toernooi een paar 
keer hadden getraind.

Om te voorkomen dat teams 
met weinig ervaring tegen grondig 
getrainde teams zouden spelen, 
met de niet denkbeeldige frustraties 
die uit zo’n ongelijke strijd zouden 
voortvloeien, waren de herenteams 
– waarvan het aantal altijd het 
grootst is – deze keer in drie niveaus 
ingedeeld, zodat er sprake was van 
‘heren hoog’ (de kleinste groep), 
‘heren midden’ en ‘heren laag’. 
De tien damesteams waren in één 
categorie ondergebracht, evenals 
de twaalf juniorenteams.

’s Morgens om kwart voor tien 
werd het toernooi geopend, en het 
was tegen zes uur ’s avonds dat de 
veertien prijzen waren uitgereikt en 
iedereen de sportzaal verliet. Daar-
mee was de dag nog niet afgelopen, 
want de volleyballers en hun sup-
porters konden nog een Mexicaanse 
maaltijd gebruiken in de kerk te 
Groningen, waarna er een dans-
avond was. ◼

Juniorenteams tijdens de eerste ronde
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Herenteams uit Groningen en Hengelo in een van de finales
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Juniorenteams uit Groningen en Den Haag in de finale
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huisonderwijzers op bezoek om 

hun geïnspireerde boodschap met ons 
te delen. Voorafgaand hieraan houden 
wij altijd een kort gesprekje over ditjes 
en datjes, deze keer spraken wij over 
familiegeschiedenis.

Ik vertelde hun dat ik met de stam-
boom aan mijn vaders kant al vele 
jaren vastliep, omdat ik heel weinig 
gegevens had over mijn grootvader. 
Ik had hun niet verteld dat ik dit pro-
bleem aan mijn hemelse Vader dit had 
voorgelegd, met de vraag of Hij mij 
hiermee wilde helpen.

Een van mijn huisonderwijzers, 
die zelf veel met familiegeschiede-
nis bezig is, vertelde mij dat er een 
website is die mij hier wellicht mee 
kon helpen, wiewaswie.nl. Nadat ze 
ons huis weer hadden verlaten, kon ik 
mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen 

om op deze website te 
kijken. Tot mijn grote 
verbazing vond ik daar 
gegevens over mijn groot-
vader. In een tijdsbestek 
van twee weken heb ik zes 
generaties van mijn vaders 
kant in Familysearch kun-
nen verwerken. Inmiddels 
staan er zo’n 200 veror-
deningen klaar waarvoor 
in de tempel van de Heer 
gewerkt kan worden.

Deze kleine aanwijzing 
van mijn huisonderwijzer 
heeft grote impact op mij 
gehad, en mijn getuigenis 
is hierdoor zo enorm ver-
sterkt dat ik dit graag met iedereen wil 
delen. Het geweldige hierin was dat 
deze huisonderwijzers zelf niet wisten 
dat dit precies was wat ik nodig had.

Gebeden worden verhoord, en de 
Heer heeft ons onder meer huisonder-
wijzers gegeven om zijn antwoord aan 
ons bekend te kunnen maken. ◼

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

De kracht van huisonderwijzers
Bertus Bongers (wijk Gouda)

Ingang van de Den Haagtempel
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De Den Haagtempel is in de zomer-
maanden op de gebruikelijke tijden 

geopend, behalve van 24 augustus tot 
7 september. In die twee weken is de 
tempel wegens onderhoud gesloten. 
De normale tijden van de diensten in 
de tempel zijn 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.

Op verzoek van wijken, gemeenten 
of families kunnen er extra diensten 
worden gehouden op andere dagen  
of andere tijden.

Gewoonlijk zijn de diensten in het 
Nederlands, behalve de diensten op de 

tweede zaterdag van elke maand (in het 
Frans) en de eerste dienst op de vierde 
zaterdag (in het Engels). Begiftigingsdien-
sten kunnen met een hoofdtelefoon altijd 
in andere talen worden gevolgd. Voor 
vragen i.v.m. de talen in andere diensten 
kunt u bij het tempelpresidium terecht 
(zie onderstaand telefoonnummer).

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

Openingstijden Den Haagtempel
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Ontwaak en sta op (lofzang 13) 
is een nog betrekkelijk nieuwe 

lofzang. Dit lied werd voor het eerst 
gepubliceerd in 1984 en vervolgens 
in de nieuwe zangbundel van de kerk 
opgenomen.

De tekst herinnert aan afdeling 133 
van de Leer en Verbonden, die betrek-
king heeft op de prediking van het 
evangelie, de vergadering van Zion en 
de wederkomst van de Heer. In vers 
10 staat: ‘Ja, laat de roep uitgaan onder 
alle mensen: Ontwaakt en staat op en 
gaat uit de Bruidegom tegemoet’.

De derde strofe herinnert tevens aan 
LV 43:20, dat begint met de woorden: 
‘Verheft uw stem en spaart uzelf niet.’ 
Vervolgens vinden we hier de essentie 
van LV 133:9: ‘[…] dit moet hun roep 
zijn en de stem des Heren tot alle 
mensen: Gaat uit naar het land Zion, 
opdat de grenzen van mijn volk zullen 
worden uitgebreid en opdat haar ringen 
kunnen worden versterkt en opdat Zion 
zich in de omstreken kan verbreiden.’

In de Nederlandse vertaling van het 
gedicht van Theodore Curtis is het als 
volgt verwoord:

Verhef dan uw stem, laat uw  
vreugdelied klinken,

ontplooi in elk land nu de 
vredesbanier.

Want ’t rijk van de waarheid  
zal nimmer verzinken,

zijn grens breidt zich uit en  
zijn ringen staan fier.

Een kleindochter van de dich-
ter, Carolee Curtis Green, heeft het 
gedicht op muziek gezet, en vertelde 
dat het voelde alsof haar grootvader 
vanuit de hemel met haar meedacht. 
Tevens dacht ze aan haar vader, die als 
een goede ouder over zijn kinderen 
waakte en ze wakker maakte wanneer 
de tijd om te slapen voorbij was.

Dit lied heeft een krachtige melo-
die, die in de derde en vierde regel 
stapsgewijs omhoog gaat. Vooral in de 
tweede strofe geeft dit een mooi effect:

[…] die heerlijke dag, eens 
gedroomd door de wijzen,

DU
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H

is nù, o gij slapende volken, 
aanschouw!

Het benadrukte woord ‘nu’ valt 
precies samen met de hoogste noot 
van de melodie, zodat de conclu-
sie wel moet zijn dat de tijd waar-
naar velen hebben uitgezien, al is 
aangebroken.

Dit lied vraagt om een redelijk 
vlot tempo en een krachtige bege-
leiding (zonder tremulant: zie ook 
de uitleg in Lofzang van de maand 
in de Liahona van april). Een ver-
eenvoudigde begeleiding wordt op 
www.hldmuziek.nl gepubliceerd. ◼

maximaal 50% worden verkleind.
• Soms ontvangen we artikelen waar 

foto’s tussen de tekst in een tekst-
bestand zijn gezet. Dat is niet alleen 
onhandig voor de redactie (we moeten 
de tekst en de foto’s afzonderlijk aanle-
veren), maar meestal verliezen de foto’s 
aan kwaliteit door ze in een tekstbe-
stand op te nemen. We ontvangen de 
foto’s dus graag apart.

• Foto’s bevatten soms lichtplekken 
veroorzaakt door een flitser. Gebruik 
deze dus niet onnodig, maar flits alleen 
als het ergens echt te donker is om te 
fotograferen.

• Foto’s die iets te licht of te donker zijn, 
kunnen we meestal wel verbeteren, 
evenals foto’s met rode ogen. Foto’s die 
veel te licht of veel te donker zijn, zijn 
meestal onbruikbaar.

• Bij elke foto moeten we de naam van 
de fotograaf of de eigenaar vermelden, 
en deze moet toestemming geven voor 
gebruik in de Liahona.

• Personen die op foto’s zijn afgebeeld, 
dienen toestemming voor publicatie te 
geven (of de ouders in het geval van 
minderjarigen). Groepsfoto’s vormen 
een uitzondering hierop. ◼

Inzendingen voor de Liahona

Deze pagina’s bieden plaats aan versla-
gen van activiteiten op gemeente- , wijk-  

of ringniveau en persoonlijke ervaringen 
van de lezers. Uw bijdragen zijn welkom op 
het adres Grovestins 64, 7608 HN Almelo 
(Nederland) en via LiahonaNL@gmail.com 
– dat geldt zowel voor lange en korte 
berichten als voor foto’s.

Foto’s insturen
Nu we ook foto’s in kleur kunnen plaat-

sen, gaat de kwaliteit van de foto’s een 
nog grotere rol spelen. Hierbij enkele tips:

• Foto’s gemaakt met een goede camera 
hebben de voorkeur. Met mobiele 
telefoons kan men ook foto’s nemen, 
maar meestal is de kwaliteit lager. Het 
aantal megapixels zegt niet alles over 
de kwaliteit van de foto’s; belangrijker 
is de kwaliteit van de lens. Sommige 
mobiele telefoons, zoals iPhones en 
enkele andere dure modellen, bevatten 
een goed lens, maar de meeste toestel-
len leveren foto’s van mindere kwaliteit.

• Als u foto’s per e- mail stuurt, stuur dan 
liefst de oorspronkelijke bestanden. Als 
u ze eerst verkleint, worden de afdruk-
ken onscherp. Foto’s van meer dan 
2000 x 2000 pixels mogen eventueel 

Lofzang van de 
maand: ‘Ontwaak 
en sta op’
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)


