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we het antwoord op iemands gebed 
zijn, vinden we vaak het antwoord op 
dat van onszelf.’ 5

Een kerklid schreef onlangs: ‘Elke 
keer als ik de tempel bezoek, voel 
ik de Geest diep binnenin mij bran-
den. Het tempelterrein betreden, is 
al een verbazingwekkende geestelijke 
ervaring, maar naar binnen gaan en 
de Heer dienen, en mijn voorouders 
helpen door hun de mogelijkheid te 
bieden het evangelie te accepteren, 
geeft mij een gevoel dat ik maar moei-
lijk onder woorden kan brengen… 
een gevoel dat over mij komt zodra 
ik de tempel binnenkom.’ 6

Allen die de heilige verordeningen 
en verbonden van de tempel aan-
gaan, kunnen buitengewone zege-
ningen tegemoet zien. We worden er 
betere mensen, betere discipelen van 
Christus door. Geregeld tempelbe-
zoek verdiept onze liefde voor God, 
versterkt ons geloof in de Heer Jezus 
Christus, en vergroot onze ontvanke-
lijkheid voor de ingevingen van de 
Heilige Geest.

We moeten ons afvragen: zijn we 
werkelijk bekeerd? Wordt de blijdschap 
van het evangelie van Jezus Christus in 
ons gelaat weerspiegeld, zoals dat bij 
ware discipelen het geval is?

‘Als u nog niet naar de tempel bent 
geweest, of als u wél bent geweest 
maar u komt momenteel niet in aan-
merking voor een aanbeveling, dan is 
er geen belangrijker doel dan ervoor 

REGIONAAL NIEUWS

 De profeet Jesaja heeft geschre-
ven: ‘Kom, laten wij opgaan naar 

de berg van de Heere, […]; dan zal 
Hij ons onderwijzen aangaande Zijn 
wegen, en zullen wij Zijn paden 
bewandelen.’ 1

De heilige tempel van de Heer is 
‘de berg van de Heere’, waar we ons 
geloof in onze hemelse Vader en in 
zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
kunnen sterken. Binnen de heilige 
muren van elke tempel worden we 
onderwezen ‘aangaande Zijn wegen’ 
— waar we vandaan zijn gekomen, 
ons doel op aarde terwijl we ‘zijn 
paden bewandelen’, en waar we naar-
toe zullen gaan. Het huis van de Heer 
is een verheven omgeving waarin we 
onze keuzevrijheid gebruiken om te 
leren en te groeien.

Als uw gebiedspresidium ver-
heugen wij ons met u over de vele 
zegeningen die de tempel ons brengt. 
‘We zien graag dat mensen in vreugde 
leven en zich op de tempel voorberei-
den, waar ze de verordeningen ont-
vangen en de verbonden sluiten die 
noodzakelijk zijn voor de verhoging 
van hun gezin, en geestelijk en stof-
felijk zelfredzaam worden.’ 2

In deze voortdurend veranderende 
wereld staat de tempel stabiel en 
onwrikbaar.

Onze dienst in de tempel herin-
nert ons aan de wezenlijkheid van het 
verbinden van gezinnen en de verant-
woordelijkheid van ouders aan hun 

kinderen. ‘Door het goddelijk plan van 
geluk is het mogelijk dat familiebanden 
ook na de dood blijven bestaan. Heilige 
verordeningen en verbonden in heilige 
tempels maken het mogelijk dat de 
mens naar de tegenwoordigheid van 
God terugkeert en dat het gezin voor 
eeuwig verenigd wordt.’ 3

Het doel voor 2015 is dat u die ver-
binding met uw familie in uw leven 
zult voelen. Dit kan gebeuren als u 
aan het boekje ‘Mijn familie’ verhalen 
en gegevens over uw voorouders 
toevoegt en daarna voor hen naar 
de tempel gaat.

Met ons tempelwerk verrichten wij 
christelijke liefdedaden voor hen die dat 
niet voor zichzelf kunnen doen. Presi-
dent Joseph F. Smith heeft dit gezegd: 
‘Door het werk dat wij voor hen doen, 
zullen hun ketens van hen afvallen, zal 
de duisternis die hen omringt optrek-
ken, zal er licht op hen schijnen en zul-
len zij in de geestenwereld horen van 
het werk dat door hun kinderen hier 
voor hen gedaan is, en zullen zij zich 
met u verheugen in het feit dat u die 
taken voor hen hebt uitgevoerd.’ 4

In mijn eigen familie bewaren wij 
dierbare herinneringen aan de keren 
dat we in de tempel heilige verorde-
ningen voor onze eigen overleden 
voorouders verrichtten. ‘Onzelfzuchtig 
dienstbetoon en toewijding verfijnen 
onze geest, verwijderen de schellen 
van onze geestelijke ogen en openen 
de vensters van de hemel. Wanneer 
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te zorgen dat u in aanmerking komt 
om naar de tempel te gaan. […] Zorg 
dat u een tempelaanbeveling krijgt en 
beschouw die als een dierbaar bezit, 
want dat is het.’ 7

Uw leven zal nooit meer het-
zelfde zijn. U zult meer vrede, 
vreugde en geloof krijgen. Laten 
we dit jaar in groter geloof voor-
uitgaan met onze ogen gestaag op 

de tempel gericht. Wees elke dag 
tempelwaardig. ◼

NOTEN
 1. Jesaja 2:3.
 2. Gebiedsplan Europa 2015.
 3. Het gezin: een proclamatie aan de wereld.
 4. Gospel Doctrine, 469–470.
 5. Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg  

naar Damascus’, Liahona, mei 2011, 76.
 6. Privécorrespondentie.
 7. Thomas S. Monson, ‘De heilige tempel: 

een baken voor de wereld,’ Liahona, mei 
2011, p. 93

maakte daarbij vaak gebruik van eigen 
arrangementen en composities. Uit de 
programma’s bleek niet alleen zijn ken-
nis, maar ook zijn gevoel voor humor, 
want hij nam er graag een grappig stuk 
in op, zoals het kattenduet van Rossini.

Dat bij veel van zijn activiteiten 
geloof en muziek hand in hand gin-
gen, was geen toeval, want zijn over-
tuiging speelde een grote rol in Frans’ 
leven. Hij vervulde in de gemeente 
Almelo en later de wijk Hengelo dan 
ook veel roepingen, inclusief die van 
dirigent en organist. En het waren zijn 
bezigheden op dát gebied waardoor 
velen in de kerk zich Frans herinneren 
— hij zocht geen bekendheid, maar 
die kwam voort uit zijn grote produc-
tiviteit. Hij organiseerde het koor voor 
de regionale conferentie in de RAI in 
1976, en gaf de muziek op LP uit. Via 
het vertaalbureau van de kerk was hij 
betrokken bij het voorbereiden van 
de uitgave van Lofzangen en Kinder-
liedjes, en hij componeerde en schreef 
lofzang 16, ‘Luister naar het woord des 
Heren’. De ring Apeldoorn wist hem 
altijd te vinden als er een conferentie 
van muziek moest worden voorzien, 
en het nationale tempelcomité deed 

een beroep op hem om één van 
de koren voor de tempelinwijding 
in 2002 in Zoetermeer te leiden. 
Internationaal was hij in de kerk 
ook bekend, onder meer door 

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

Frans Heijdemann (1952–2015):  
een veelzijdig en bijzonder mens

 Frans Heijdemann was al van jongs af 
aan geïnteresseerd in muziek. Na het 

gymnasium ging Frans dan ook naar 
het Twents Conservatorium, en volgde 
hij een studie muziekwetenschap aan 
de Universiteit Utrecht. Nog steeds 
leergierig, vulde hij zijn kennis aan 
met internationale muziekmasterclas-
ses.1 Toen het gebruik van computers 
opgang maakte, kon hij van de IT zijn 
vak maken en volgde hij daar diverse 
opleidingen in. Vervolgens gaf hij 

computercursussen, redigeerde een IT- 
tijdschrift, werkte voor computerbedrij-
ven en schreef boeken over software.

Naast de talenten die Frans hierin 
tentoonspreidde, had hij aanleg voor 
talen, wat ook een ontwikkeling in 
zijn loopbaan opleverde. Hij volgde 
in Utrecht onder meer colleges Engels 
en Welsh, en in die tijd begon hij met 
het produceren van vertalingen. Later 
werkte hij als vertaler voor diverse 
werkgevers.

Met al deze bezigheden 
had hij een druk leven, maar 
door zijn liefde voor muziek 
kon hij het niet laten om ook 
nog diverse Twentse koren 
te dirigeren, muziekrecensies 
voor kranten te schrijven 
en muziekevenementen te 
organiseren. Hij richtte een 
kamerkoor op, organiseerde 
kerst- en andere concerten en 

Frans dirigeert tijdens een concert; 
bron: fransheijdemann.nl/foto
galerij.html; fotograaf onbekend

Pianobegeleiding bij koorrepetitie; 
bron: fransheijdemann.nl/foto
galerij.html; fotograaf onbekend
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zijn deelname aan Opus 26, Internatio-
nal Choir and Orchestra Encounters, 
een initiatief om Europese mormoonse 
musici van niveau bijeen te brengen 
om in één week tijd enkele concerten 
voor te bereiden en te geven.2

Hoe na de kerk hem aan het hart 
gelegen was, bleek ook uit het oprich-
ten van het concertkoor Moroni, dat 
vooral tot doel had om buitenstaan-
ders op een laagdrempelige manier 
met de kerk in aanraking te brengen. 
Broeder Heijdemann was erg actief 
met dit koor: er werden uitvoeringen 
gegeven, en er verschenen drie cd’s.

Hoewel Frans zelf een liefhebber 
was van oude muziek, met een dui-
delijke voorkeur voor de composities 
van J.S. Bach, schuwde hij het lichtere 
genre niet. Hij had bijvoorbeeld de 
hand in het organiseren van de Neder-
landse uitvoeringen van een musical 
van Andrew Lloyd Webber en Tim 
Rice, ‘Jozef en de duizendkleurenjas’.

Naast dit alles wist broeder Heijde-
mann nog tijd te vinden voor zijn 
functie als redacteur van het nieuws in 
de Liahona, een functie die hij zeven-
tien jaar vervulde. Dat werk is overi-
gens geen sinecure, hij schreef er zelf 
over: ‘Het betekent o.a. kijken wat er 
wel en niet geschikt is voor publicatie, 
informatie inwinnen om hiaten op te 
vullen, foto’s selecteren, teksten en 
drukproeven corrigeren.’ 3

Maar waarmee Frans Heijdemann 
uiteindelijk écht een eerbetoon ver-
dient, was niet zijn grote muziektalent, 
productiviteit, encyclopedische ken-
nis of fenomenale geheugen. Het was 
vooral zijn bescheidenheid, geloof, 
zachtmoedigheid en het feit dat hij 
een goed mens, trouw kerklid, zorg-
zame zoon, toegewijde echtgenoot en 
begripvolle vader was.

Coenraad Heijdemann, met dank 
aan Margriet Noot- Heijdemann en 
Jan Lingen voor hun medewerking. ◼

NOTEN
 1. Zie voor meer informatie meerovermuziek.

nl/fransheijdemann.htm.
 2. Zie youtube.com/watch?v=755tJYdUbxI.
 3. Zie fransheijdemann.nl/redacteur.html.

Frans Heijdemann leidt een koorrepe
titie voor de uitvoering van een mini
Matthäuspassion door gecombineerde 
zangverenigingen in Ootmarsum 
(Twente); fotograaf: Caspar Kouijzer

Dijken en het levende water
Uit een toespraak van wijlen ouderling Joseph B. Wirthlin  
in de algemene conferentie van oktober 1976.

 In augustus [1976] hebben onze door 
God geïnspireerde profeet, president 

Spencer W. Kimball, en een aantal alge-
mene autoriteiten vijf gebiedsconferen-
ties in Europa gehouden. Het waren 
bezielende, inspirerende en getuige-
nisopbouwende ervaringen voor ons 
allen. De aanwezigen zullen nooit 
vergeten dat ze op magnifieke wijze 
zijn opgebouwd en geestelijk gevoed 
en dat hun getuigenis versterkt werd.

In de tijd dat we in Amsterdam 
waren, spraken we met een aantal 
leden en het gesprek kwam op een 
uniek aspect van Nederland, name-
lijk de dijken. Zoals u weet, ligt een 
groot deel van Nederland onder de 
zeespiegel. Door dijken te bouwen 
om het zoute zeewater buiten te 
houden en door het water in kanalen 
te pompen, is het land van de vin-
dingrijke en dappere Nederlanders 
letterlijk uit de zee geboren.

Het winnen van goede en kost-
bare grond uit het bittere zeewater is 
al ruim 700 jaar aan de gang en er is 
geen verlichting van die strijd in zicht. 
De gigantische dijken of zeeweringen 

zijn op sommige plaatsen meer dan 11 
meter hoog en bovenaan vaak breed 
genoeg voor een verkeersweg. Aan de 
andere kant van de dijk liggen meestal 
groene weiden. Als je op de dijk staat, 
kijk je over de daken van de huizen 
onderaan de dijk. De vissen aan de 
ene kant van de dijk bevinden zich op 
een hoger peil dan de vogels die aan 
de andere kant in de bomen zitten.

We spraken over veiligheid en we 
waren het erover eens dat er geen 
dijken hoog, breed of sterk genoeg 
zijn om de mens het veiligheidsge-
voel te geven waarnaar zijn ziel snakt, 

Ouderling 
Joseph B. 
Wirthlin
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waarnaar hij instinctief hunkert en 
waarnaar hij vaak verwoed op zoek is.

Die gedachte is nog het beste in de 
uitgave van 9 februari 1953 van het tijd-
schrift Time beschreven: ‘[Vorige week] 
werden de Nederlanders om vier uur 
’s ochtends door triest klokgelui en 
gillende sirenes wakker geschud; het 
was al te laat. De golven beukten als 
bulldozers op de historische Hollandse 
dijken in en braken er op minstens 
zeventig plekken doorheen om op te 
eisen wat de Nederlandse vindingrijk-
heid eeuwenlang van de zee genomen 
had. […] In het noorden waren de 
golven wel negen meter hoog. […] 
In luttele uren was een zesde van de 
oppervlakte van Nederland (41.500 
km2) — een gebied waarin een miljoen 
Nederlanders wonen — onder water 
gelopen.’ De verwoesting daar en in de 
buurlanden had een tol van meer dan 
1800 levens geëist.

En juist dit jaar zijn we opgeschrikt 
door de gebeurtenissen in de Teton Val-
ley (Idaho) en de Big Thompson River 
Canyon in het westen van de VS, die 
nog eens duidelijk maken dat het nood-
lot snel en onverwachts kan toeslaan. 
Eens temeer beseffen we dat het sterfe-
lijk leven een erg kwetsbaar en onzeker 
vonkje is. De wereld wordt voortdurend 
bedreigd, zowel door krachten van 
menselijke aard als door krachten die 
inherent aan onze woonplaats zijn. Ze 
zijn zo verwoestend en wispelturig dat 
ze ons verbazen en onthutsen. En als 
ik krachten zeg, bedoel ik de ontelbare 
bedreigingen die op de aarde, onder de 
aarde en rond de aarde voorkomen, of 
dat nu hier [in de VS] is, in Nederland of 
ergens anders in dit onmetelijke heelal.

Volgens boekhandelaars worden 
boeken over vrede en geluk het 
meeste verkocht. En aangezien we 
als kerk de oplossing hebben voor de 
emotionele en psychische problemen 
van de mens, namelijk het evangelie 

van Jezus Christus, moeten we drin-
gend ‘onze pas vergroten’ om de hand 
te reiken aan de hopelozen, eenza-
men, hongerigen, dorstigen en aan 
hen die de waarheid zoeken.

Misschien kan ik mijn gevoelens het 
beste verduidelijken door u het ver-
haal van Jack Robertson te vertellen, 
een jonge Amerikaan die vanaf zijn 
middel verlamd was door een auto-
ongeluk dat hem zeven jaar eerder 
was overkomen. Hij was leerkracht 
in het basisonderwijs in Scottsdale 
(Arizona). Hij had het grote verlangen 
om het Engelse kanaal over te zwem-
men en had twee lange, afmattende 
jaren getraind, waarin hij dagelijks in 
allerlei weersomstandigheden grote 
afstanden zwom om zijn kracht en 
doorzettingsvermogen op te bouwen. 
Hij was de eerste paraplegielijder ooit 
die het 34 km-brede kanaal probeerde 
over te zwemmen. Maar vanwege de 
sterke, verraderlijke stroming moet 
een zwemmer een veel grotere afstand 
afleggen om de overkant te bereiken.

De dag van zijn heroïsche poging 
brak eindelijk aan. Hij droeg een dui-
kerspak, zwemvliezen en een snorkel 
en werd door zijn neven, Tom en Don 
Philabaum naar het strand van Dover 
gedragen, waar hij de zee in kroop. 
Tom en Don vergezelden hem per boot 
en gaven hem elk uur voedsel. Jack 
hoopte de Franse kust in vijftien uur te 
bereiken. ‘Gedurende twaalf uur ver-
liep het zwemmen goed’, zei hij. ‘Maar 
toen moest ik tegen de stroming in 
zwemmen.’ De kust was dichtbij, maar 
de omstandigheden waren duidelijk 
gekeerd. ‘Ik deed mijn uiterste best’, zei 
hij. ‘Tom moedigde me vanuit de boot 
aan en zei: “Je moet het doen.” Frank-
rijk was zo dichtbij, en toch zo ver weg. 
Het waren de laatste paar kilometers 
die mij totaal uitputten. Het tij heeft 
me verslagen!’ riep de zwemmer. Zijn 
kracht ebde weg terwijl hij tegen de 

ontzagwekkende obstakels op zijn pad 
vocht. (Uit Stars and Stripes.)

Het leven behoort een strijd te zijn; 
en het was nooit de bedoeling dat 
verhoging, succes en overwinning 
makkelijk waren. Het tij van het leven 
maakt het ons vaak moeilijk. Om te 
begrijpen waarom dat zo is, dienen 
we ons begrip, ons geloof en onze 
moed te behouden door 2 Nephi 2 
voortdurend te herlezen, waarvan de 
kern is: ‘Want er moest wel een tegen-
stelling in alle dingen zijn’ (2 Ne. 2:11)

Nu wil ik u een suggestie doen 
waarmee we onze geestelijke kracht 
en ons getuigenis kunnen behouden, 
zodat de beproevingen, stormen en de 
getijden van het leven ons niet zullen 
verslaan. Deze suggestie is dat we in 
de eerste plaats gehoor moeten geven 
aan de woorden die de Heiland tot de 
vrouw bij de bron van Jakob in Samaria 
sprak: ‘Wie drinkt van het water dat Ik 
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen 
dorst meer krijgen. Maar het water dat 
Ik hem zal geven, zal in hem een bron 
worden van water dat opwelt tot in het 
eeuwige leven’ ( Johannes 4:14.)

Hoe kan iemands kracht wegeb-
ben of wankelen als die voortdurend 
gevoed en hersteld kan worden? Hier 
wordt duidelijk gemaakt dat het leven in 
het beste en krachtigste geval geestelijk 
is en als zodanig de oprechte uiting van 
de ziel tot God is. De geestelijke kern 
van ieder van ons is dat deel dat nooit 
oud of ziek wordt of sterft, maar we 
moeten het wel voeden en verkwikken! 
Dat kunnen we alleen doen door van 
het levende water te drinken! Ik getuig 
dat God leeft, dat Jezus de Christus is 
die aan het hoofd van onze kerk staat, 
en dat president Spencer W. Kimball 
onze profeet, ziener en openbaarder 
is, die leiding aan de bestemming van 
de ware kerk van onze Heiland geeft. 
Daarvan getuig ik met al mijn kracht in 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼ DU
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