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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

moeten werken. Daarom wilden we 
door inspiratie te weten komen wat we 
moesten doen om op deze uitnodiging 
van een levende apostel in te gaan.

Op een zondagmiddag wilden 
onze kinderen een van hun favoriete 
bordspelletjes spelen. Het doel van 
het spel was om zo veel mogelijk vra-
gen juist te beantwoorden. De vragen 
waren te moeilijk voor onze kinderen, 
maar ze waren dol op het spel omdat 
het fel oplichtte en omdat elke speler 
een grote, luide zoemer kreeg.

Ik wilde een andere activiteit voor-
stellen, maar Sara zei dat we het spel 
zouden spelen dat onze kinderen 
hadden gekozen, op voorwaarde 
dat (1) zij de vragen zou stellen, en 
(2) we niet de oorspronkelijke vragen 
zouden gebruiken. Zij zou nieuwe 
kaartjes maken in vier categorieën die 
met het evangelie te maken hadden. 
Toen we alles klaarzetten, vroeg ik me 
af hoe Sara voldoende evangelievra-
gen zou kunnen bedenken, de juiste 
antwoorden kennen en ervoor zorgen 
dat ieder van onze kinderen vragen 
op zijn of haar niveau kreeg. En dat 
alles moest ze ter plekke verzinnen. Ik 
was ervan overtuigd dat het een ramp 
zou worden. Toen we begonnen te 
spelen, werd echter al gauw duidelijk 
dat het verlangen van een moeder om 
haar kinderen te laten spelen, en het 
verlangen van een dochter om haar 

REGIONAAL NIEUWS

 In de algemene aprilconferentie van 
2015 hield ouderling Russell M. Nelson 

een toespraak met als titel ‘De sabbat 
is een verlustiging’. Daarin nodigde hij 
ons uit om ‘ons af te vragen wat [wij] 
van de sabbatdag [vinden], en hoe [wij 
ons] op die dag [gedragen]’.1

Hij vertelde hoe we naar inspiratie 
voor sabbatheiliging kunnen streven. 
Hij zei: ‘[Ik] ontdekte in de Schriften 
dat mijn gedrag en houding op de sab-
bat een teken was, iets tussen mij en 
mijn hemelse Vader. Toen ik dat een-
maal begreep, […] als ik moest beslui-
ten of een bezigheid gepast was voor 

de sabbat, vroeg ik mezelf gewoon af: 
“Wat voor teken wil ik God geven?”’ 2

Door deze woorden gingen mijn 
vrouw, Sara, en ik ons afvragen welk 
teken3 wij God gaven met de dingen 
die we op zondag deden. We beseften 
dat we geen grote wijzigingen hoefden 
aan te brengen, maar we vonden dat 
we meer aandacht aan de kleine din-
gen moesten besteden. We gingen al 
elke zondag naar de kerk. We werkten 
niet op zondag, deden niet aan sport, 
studeerden niet en namen aan geen 
enkele activiteit deel waardoor iemand 
anders op de dag des Heren zou 

De sabbatdag thuis
Ouderling Alessandro Dini Ciacci (Italië)
Gebiedszeventiger

Ouderling 
Alessandro  
Dini  Ciacci
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hemelse Vader te gehoorzamen en de 
sabbatdag heilig te houden, de Heilige 
Geest de kans hadden gegeven om 
een moeder te inspireren, zodat ze 
tegelijk de dag des Heren kon heili-
gen en er een verlustiging voor haar 
kinderen van kon maken.

Ik herinnerde mij de woorden 
van Nephi: ‘En het geschiedde dat 
ik, Nephi, tot mijn vader zeide: Ik zal 
heengaan en de dingen doen die de 
Heer heeft geboden, want ik weet dat 
de Heer geen geboden aan de men-
senkinderen geeft zonder een weg 
voor hen te bereiden, zodat zij kunnen 
volbrengen wat Hij hun gebiedt.’ 4 Als de 
Heer iets van ons verlangt, rechtstreeks 
of via onze leiders, denken we soms dat 
we er niet toe in staat zijn. Maar als we 
om inspiratie vragen en bereid zijn om 
te handelen, zal Hij voor ons een weg 
vrijmaken waar er geen leek te zijn.

Wij kijken uit naar de zondag. Op 
die bijzondere dag versterken we onze 
band met God en met de Heiland door 
naar de kerk te gaan en aan het avond-
maal deel te nemen. Op die bijzondere 
dag versterken we ons gezin door 
opbouwende gezinsactiviteiten die ons 
dichter bij elkaar en bij God brengen. 
Door op zondag samen zo tijd door te 
brengen dat we aan God denken en 
Hem eren, is deze dag voor ons een 
echte ‘verlustiging’ 5 geworden. ◼

NOTES
 1. Russell M. Nelson, ‘De sabbat is een  

verlustiging’, Liahona, mei 2015.
 2. Ibid.
 3. Exodus 31:13.
 4. 1 Nephi 3:7.
 5. Jesaja 58:13.

 Op 18 maart 2017 werd in Zoeter-
meer de regionale ZHV confe-

rentie gehouden ter gelegenheid van 
de 175e verjaardag van de zusters-
hulpvereniging. De organisatie was in 
handen van de vier ZHV- presidia van 
de ringen in België en Nederland.

Voor aanvang van de conferentie 
werd er buiten het gebouw voor de 
Stichting Babyspullen alles ingeza-
meld wat door de zusters bijeen-
gebracht was. Ze zijn met een zeer 
volle auto naar huis gegaan. Een 
aantal zusters hebben vierkante lapjes 
van wol gebreid, die dan weer aan 
elkaar gehaakt werden tot grote lap-
pendekens. Er zullen veel moeders 

blij gemaakt worden met deze 
babyspullen.

Massale opkomst
De zusters zijn met een groot 

aantal naar Zoetermeer gekomen. Er 
werden 550 aanwezigen geteld. Het 
thema van de dag is “Een hart als het 
Zijne”: op welke manier kunnen wij 
ons hart meer in overeenstemming 
brengen met dat van onze Heer Jezus 
Christus?

De inleidende video ‘I am a 
Mormon Woman’ belichtte de moge-
lijkheden waarin vrouwen hun licht 
kunnen laten schijnen en daardoor 
meer op de Meester gaan lijken.

Een hart als het Zijne
Kea Onstein
Lid wijk Haarlem

De zusters op het podium 
luisteren aandachting naar het 
bekeringsverhaal van zuster Dhondt
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Schitterende muziek
Ook de verschillende muzikale 

optredens waren van hoge kwaliteit 
en benadrukten dit onderwerp. Een 
koor gevormd door zusters uit de 
4 ringen, onder leiding van Emma 
Peschier en begeleid aan de piano 
door Kimberly Verdegem was een lust 
voor het oor.

Méditation de Thais van Jules 
Massenet, door Vesna Gruppman op 
viool en Kimberley Verdegem op de 
piano, was ontroerend mooi. Een 
groepje zusters uit Eindhoven onder 

leiding van Greet van Adrichem 
bracht “He is the light” ten gehore en 
een koor van senior zendelingzusters 
zong ook een vrolijk lied.

Voorbeelden van sterke vrouwen
Zuster Betty Zwaan, ZHV-presidente 

van Amsterdam mocht de spits afbijten 
met een openhartige kijk in haar eigen 
leven. Ze vertelde dat ze lange tijd de 
kerk de rug toegekeerd had, maar de 
laatste 15 jaar weer geniet van alles wat 
ze in de kerk kan doen. Ze noemde 
het ZHV-motto “de liefde vergaat 

nimmermeer” en sprak over naasten-
liefde, de reine liefde van Christus.

John Bytheway had een speciale 
videoboodschap voor de ZHV-zusters 
in Nederland: “Time out for women”. 
Hij sprak over de zuivere christelijke 
liefde en als illustratie vertelde hij 
een verhaal over twee vrouwen. De 
ene was in haar jeugd aangereden 
door de ander, waardoor ze een 
been moest missen. Pas na vele jaren 
ontmoetten zij elkaar en konden ze 
door vergeving de zuivere liefde van 
Christus voelen. Angst had hen ervan 

De aanwezige zusters zingen een lofzang
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weerhouden contact met elkaar te 
zoeken. Door vergeving werden hun 
beider harten veranderd.

Zuster Lisette Dhondt uit Turn-
hout vertelde op een geestige en 
onderhoudende manier haar eigen 
bekeringsverhaal. In haar jeugd wou 
ze graag een ‘heilige’ worden, en ze 
besloot op jonge leeftijd naar het 
klooster te gaan. Maar Jezus had ken-
nelijk andere plannen met haar en 
klopte een aantal keren bij haar aan, 
wat uiteindelijk resulteerde in kennis-
making met de kerk en haar toekom-
stige echtgenoot Daniël.

Zuster Daniëlle van Damme uit 
Emmen onderhield ons over haar 
leven dat bepaald niet rustig was, 

met studie, gezin, 
klein  bezigheden. 
Het gaat niet 
om alles wat 
we doen, maar 

wel om wie wij uiteindelijk willen 
worden.

Zuster Angelie Staal uit Rotterdam 
vergeleek de groei van de ZHV in de 
afgelopen 175 jaar met de sequoia- 
bomen in Californië, de reuzen onder 
de bomen, die ook maar uit een enkel 
zaadje zijn ontstaan. Ze vroeg de 
zusters om zich te laten leiden door 
positieve impulsen.

Ouderling Gary B. Sabin, lid van 
het gebiedspresidium, was de laatste 
spreker. Hij vertelde over de vrouwen 
in zijn eigen leven die grote invloed op 
hem hebben gehad: zijn eigen moeder, 
zijn echtgenote Valerie, zijn dochters. 
Eén van zijn dochters was ernstig ziek 
geweest en de ander had haar nier 

afgestaan aan haar zusje. Hij vermeldde 
ook zijn eigen zuster Darlene, die zelf 
ziek is, maar wel voor een invalide 
kind zorgt. Allemaal sterke vrouwen, 
die zijn leven hebben beïnvloed.

Onze eigen problemen zijn beter 
te verdragen, wanneer wij anderen 
willen dienen.

Gezellig samenzijn als afsluiter
Na het geestelijke gedeelte was het 

nog lang onrustig in het kerkgebouw 
van Zoetermeer. Een uitvoerige high 
tea werd geserveerd, vele vriend-
schappen werden hernieuwd, nieuwe 
vrienden gemaakt en uiteindelijk is 
iedereen heel voldaan weer terugge-
gaan naar huis.

Proficiat aan de ZHV- presidia 
van de vier ringen en voor iedereen 
die bij de organisatie van deze grote 
dag betrokken was. Het was een 
mooie dag. ◼

Publicaties en leermiddelen die in de 
zustershulpvereniging worden gebruikt
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 Precies twee jaar voordat het evan-
gelie van Jezus Christus Nederland 

bereikte, werd op 5 augustus 1859 
in Amsterdam een jongen geboren 
die John Willem Frederick Volker 
heette 1. Zijn ouders waren Anna 
Catherina Scherwitz en John Willem 
Frederick Volker, naar wie hij was 
genoemd. Zijn vader overleed toen hij 
net drie jaar oud was. Toen John jr. acht-
tien jaar was, liet hij zich dopen door 
Peter J. Lammers (1877) met wie hij later 
als zendeling in Nederland zou dienen. 
In datzelfde jaar reisde John naar Zion 
en vestigde zich in Ogden (Utah, VS).

In 1882 keerde John terug naar 
Nederland om daar zijn eerste zen-
ding te vervullen (1882–1883) en twee 
jaar later kwam hij weer, dit keer om 
het zendingsgebied Nederland te 
presideren (1885–1889)2. Op de eerste 
bladzijde van zijn zendingsdagboek 
wordt meteen duidelijk hoe toege-
wijd John W. F. Volker was, daar zijn 
roeping naar Nederland in 1885 totaal 
onverwacht kwam, zelfs al hadden 
zijn vrouw (met wie hij net gehuwd 
was) en hij allebei een droom over 
zijn tweede zending gehad 3.

Nadat broeder Volker tijdens de 
algemene conferentie van okto-
ber 1882 geroepen was, werd hij 
vijf dagen later als voltijdzendeling 

aangesteld en verliet hij Ogden al 
spoedig om in zijn vaderland te wer-
ken. Uit zijn dagboek 4:

‘8 oktober 1882. Onverwacht op 
zending geroepen. Was op pad met 
paard en wagen. Slechts acht dagen 
de tijd. […] Tot ouderling geordend 
door patriarch John Smith.

10 oktober. Begiftigd in de tempel in 
Salt Lake City. Terug naar Ogden.

11 oktober. ’s Morgens vertrokken en 
’s middags ziek geworden. Één dol-
lar als donatie gekregen.

13 oktober. Naar Salt Lake City 
gegaan. […] Als zendeling aange-
steld door Lorenzo Snow. Certifi-
caat gekregen. […]

17 oktober. Uit Ogden vertrokken.’

Drie weken later was ouderling 
Volker al in Amsterdam. Het geschied-
kundig verslag van de Nederland 
Amsterdam Zending vermeldt bij 
7 november 1882:

‘Ouderlingen Peter Jacob Lammers 
en John W.F. Volker kwamen in 
Amsterdam als zendelingen uit Zion 
aan. Zij waren tijdens de vooraf-
gaande oktoberconferentie in Salt 
Lake City naar Holland geroepen, en 
bij hun aankomst in Liverpool (Enge-
land) werd ouderling Peter J. Lammers 
door president Albert Carrington 

tot president van de Nederlandse 
Zending benoemd en ouderling 
John W. F. Volker tot reizend ouder-
ling in dat gebied.’

Het verslag 5 geeft ook een indruk 
van de uitdaging waarvoor deze zen-
delingen stonden toen ze hun werk-
terrein betraden:

‘Toen deze broeders in Amsterdam 
aankwamen, konden ze daar maar 

John W. F. Volker: vertaler van het Boek van  
Mormon en Nederlandse zendeling vol ijver
Fred E. Woods en Jean G. Huysmans
Professor BYU en Relationship manager FamilySearch

Ouderling John Willem Frederick 
Volker, succesrijk mormoons 
zendeling en vertaler van het Boek 
van Mormon in het Nederlands
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acht getrouwe heiligen vinden. Ouder-
ling Lammers bezocht alle heiligen in 
de zending, ongeveer 75 zielen.’

Volker vermeldde ook in zijn 
dagboek dat hij na zijn aankomst in 
Amsterdam onmiddellijk zijn oom, 
Fritz Volker, en diens gezin bezocht 6. 
Hij wilde de familiebanden versterken 
en hun het herstelde evangelie geven. 
Daarnaast deed Volker hard zijn best 
om de Nederlandse heiligen te verster-
ken en bekeerlingen te vinden. In zijn 
zendingsdagboek staat dat hij voortdu-
rend naar allerlei Nederlandse steden 
reisde. Hij schreef bijvoorbeeld twee 
weken na zijn aankomst in Amsterdam: 
‘enkele uren tot [mijn] tante gepredikt.’ 
Vier dagen later schreef hij dat hij twee 
mormoonse zusters had bezocht en 
anderhalf uur gepredikt had 7.

In andere delen van zijn dag-
boek krijgen we een indruk van de 

tegenwerking waarmee hij gedurende 
één week te maken had:

‘25 februari [1883]. […] Sprak ’s avonds 
ongeveer tweeënhalf uur. […] 
Ongeveer honderd mensen hoor-
den mijn getuigenis.

27 Februari. […] Getuigde tot veel 
mensen en verspreidde gedurende 
drie à vier uur brochures.

Donderdag 1 maart. Goed weer. Heb 
brochures rondgebracht en veel 
mensen schreeuwden naar me dat 
ik een valse profeet was.

Vrijdag 2 maart. Rondgegaan met 
brochures. Mensen die beweerden 
in God te geloven schreeuwden 
naar me. Er stond een goed artikel 
over me in de krant. ’s Avonds was ik 
door een gezin uitgenodigd. Trof bij 
aankomst een grote groep aan […] en 
had een discussie van een paar uur.

Zaterdag 3 maart. Goed weer. 
Schreef een brief aan broeder J. 
M. McQuarrie en een stuk voor de 
Millennial [Star]. […] Buiten werd er 
steeds naar me geschreeuwd.

Zondag 4 maart. Goed weer. Ben 
nieuwe brochures gaan halen 
en kwam ’s middags terug. […] 
Groepje jongens gooide stenen 
naar me en maakte om twaalf uur ’s 
nachts heel veel lawaai. […]’

Ondanks de tegenstand waarmee 
hij te maken had, meldde hij ook dat 
kinderen en volwassen bekeerlingen 
zich lieten dopen8.

Het meest ontroerende aspect van 
zijn bediening is misschien wel te 
zien in een Nederlandse brief 9 die hij 
op 3 april 1883 in Almelo schreef en 
waarin hij de Nederlandse leden die 
al in Zion waren, smeekte om zoveel 
mogelijk [geld] te sturen zodat hun 
Nederlandse broeders en zusters ook 
naar Utah konden gaan:

‘Lieve broeders en zusters in de 
Kerk van Jezus Christus, Vrede zij met 
u. […] Wij zijn zo gezegend dat we 
vanuit het vreselijke Babylon naar 
Zion konden gaan en we weten nog 
hoe moeilijk het was om in Babylon 
te wonen. […] Dankzij de Heer zijn 
we hierheen kunnen komen. Sommi-
gen hebben geld en anderen krijgen 
hulp. […] Denken wij soms wel aan 
onze vroegere broeders en zusters 
en beseffen we dat zij lijden, terwijl 
wij het hier goed hebben? […] Laten 
we even stilstaan bij het feit dat velen 

Ouderling John Volker en andere zendelingen op het schip de Wisconsin
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van ons hulp van anderen hebben 
gehad, en dat wij nu vergeten iets 
terug te doen zodat een ander hulp 
krijgt. […] Vraag uzelf: heb ik in het 
verleden hulp gehad? En heb ik geld 
gekregen dat ik niet heb terugbetaald? 
[…] Enkelen van u hebben zelfs van 
de armsten geld geleend. […] Welnu, 
mijn geliefden, vandaag vraagt de 
Heer u om te denken aan de arme 
broeders die we hebben achtergela-
ten. Reik hun de hand en God zal u 
zegenen; geef elke week tien cent. 
[…] We zullen zien dat ons werk rijke-
lijk gezegend wordt en dat we zielen 
uit Babylon kunnen verlossen. […] 
Moge de Heer u allen zegenen en lei-
den, en moge Hij uw hart openstellen 

voor die arme, eerlijke zielen die hier 
in onderdrukking moeten leven. Ik zal 
mijn best doen om hierbij te helpen 
en mijn naam daarom bovenaan de 
lijst zetten. Moge God u allen zege-
nen met vele zegeningen. Dat is mijn 
gebed in de naam van Jezus.’

Nog geen twee jaar na het afron-
den van zijn zending eind november 
1883 werd Volker geroepen om de 
Nederlandse Zending vier jaar lang 
(1885–1889) te presideren. Allerlei 
dagboekgedeelten en brieven aan de 
Latter- day Saints’ Millennial Star en 
Deseret News bevestigen dat hij suc-
ces had; dat hij de Nederlandse heili-
gen versterkte en bekeerlingen bij de 
kudde bracht. Een belangrijke bijdrage 

was het vertalen van het Boek van 
Mormon in het Nederlands, en van 
brochures voor het zendingswerk, in 
het bijzonder het invloedrijke docu-
ment ‘Een stem tot waarschuwing’ van 
ouderling Parley P. Pratt 10.

Toen John terug was van zijn zen-
ding stond hij in Ogden bekend als 
een ‘succesvol handelaar in timmer-
hout’, eigenaar van Volker Lumber. Hij 
werd in 1908 als lid van de hoge raad 
geroepen bij de reorganisatie van de 
ring Weber, die als grootste ring van 
Zion enorm was gegroeid 11.

Hoewel de ruimte niet toelaat dat we 
veel over zijn leven na zijn zendingen 
in Nederland schrijven, bleef hij stand-
vastig in zijn liefde voor het evangelie 

Het gezin van John Volker en Edith Parker
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en zijn landgenoten. Dat blijkt uit zijn 
dienen in de kerk en uit een bezoek 
aan zijn geliefde vaderland tijdens de 
zomer en het najaar van 1931, minder 
dan een jaar voor zijn overlijden12.

John Volker stierf op 8 maart 1932 
op 72- jarige leeftijd in zijn huis in 
Ogden, nadat hij een week ziek was 
geweest, en is op de gemeentelijke 
begraafplaats van Ogden begraven. 
Zijn vrouw, Edith Parker, was twee 
jaar daarvoor overleden. John liet een 
zoon, drie dochters en vijftien klein-
kinderen na 13.

Hij is misschien het meest bekend 
vanwege zijn vertaling van het Boek 
van Mormon in het Nederlands 14. 
Maar we moeten ook denken aan de 
duizenden bekeerlingen als gevolg 
van die vertaling, aan zijn eigen zen-
dingswerk en toegewijde inspanning 
om zijn landgenoten naar Zion te 
helpen gaan en zijn verlangen om het 
koninkrijk van God op te bouwen. ◼

NOTES
 1. ‘Volker, John W. F.’, Latter- day Saint Biogra-

phical Encyclopedia, 4 delen, red., Andrew 
Jenson (Salt Lake City: Deseret News, 1936), 
deel 4, 359. ‘De eerste H.L.D. zendelingen in 
Nederland kwamen op 5 augustus 1861 in 
Rotterdam aan. Het waren Paul A. Schettler, 
een Duitser, en Anne W. van de Woude, een 
Hollander.’ (Zie Heart Throbs to the West, 12 
delen, Kate B. Carter [Salt Lake City: Daugh-
ters of the Utah Pioneers, 1943], deel 4, 278.) 
Voor een geschiedenis van Schettler, met 
inbegrip van informatie over van de Woude 
en hun eerste zending naar Nederland, zie 
Jacob W. Olmstead en Fred E. Woods, ‘“Give 
Me Any Suitable Situation”, The Consecrated 
Life of the Multitalented Paul A. Schettler’, 
BYU Studies 41, nr. 1 (2002), 108–126.

 2. ‘Volker, John W. F’, Latter- day Saint Biogra-
phical Encyclopedia, deel 4, 359.

 3. Ouderling John W. F. Volker, ‘Missionary 
Experiences in the Netherlands’, Millennial 
Star deel 26, nr. 51, 1 juli 1889, 401, vermeldt 
dat de waarschuwing twee nachten daarvoor 

in een droom was gekomen en dat zijn 
vrouw, Edith Parker Volker, een ‘soortgelijke 
manifestatie’ had ontvangen. Beiden waren 
ze verrast omdat hij net van 1882 tot 1883 
een zending had vervuld.

 4. Papers of John Volker, zendingsdagboek 
1882‒1883, Church History Library, hierna 
afgekort met CHL, Salt Lake City, The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints.

 5. Geschiedkundig verslag van de Nederland 
Amsterdam Zending en historische versla-
gen, 7 november 1882, CHL.

 6. Documenten van John Volker, zendingsdag-
boek 1882‒1883, 8 november 1882. In zijn 
dagboek staat dat hij en ouderling Lammers 
op 8 november in Amsterdam aankwamen 
in plaats van op 7 november (zoals in de 
geschiedenis van de Amsterdam Zending 
vermeld) en dat hij onmiddellijk zijn ver-
wanten heeft bezocht.

 7. Zie Papers of John Volker, zendingsdagboek 
1882–1883, 22 en 26 november 1882.

 8. Zie Papers of John Volker, zendingsdagboek 
1882–1883, voor de datums 11 februari, 16 
juni en 20 juni 1883.

 9. Papers of John W. F. Volker, CHL, vertaald 
door Jean G. Huysmans. De brief wordt met 
de volgende uitspraak afgesloten: ‘Onderge-
tekenden verklaren hierbij het geldbedrag 
dat we achter onze naam geschreven hebben 
elke week te betalen en dat die bedragen 
gebruikt zullen worden voor de verlossing 
en bevrijding van onze broeders en zusters 
uit Babylon, met een gebed dat de Heer ons 
hierbij zal helpen en zegenen.’ Daaronder 
staan de handtekeningen van achttien per-
sonen en hun geldelijke bijdrage. John W. F. 
Volker staat met $0,10 bovenaan de lijst.

 10. ‘Volker, John W. F’, Latter- day Saint Bio-
graphical Encyclopedia, deel 4, 359. Zie met 
name ouderling John W. Volker, ‘Missionary 
Experiences in the Netherlands’, Millennial 
Star, 401‒404. Hierin wordt aandacht 
besteed aan zijn vier jaar op zending en aan 
het feit dat hij de brochure ‘Het evangelie 
van Christus’ heeft vertaald en tienduizend 
exemplaren heeft laten drukken, alsmede 
Morgan Tracts nrs. 1 en 2. Van beiden zijn 
zevenduizend exemplaren gedrukt. Zie ook 
‘Returned Elders’, deel 34, nr. 4, (20 juli 
1889), 116, waarin staat dat er tegen het 
eind van Volkers zending in Amsterdam 150 
leden van de kerk waren en een zondags-
school met zeventig kinderen. Verder 
waren er tweeduizend exemplaren van de 
Nederlandse vertaling van ‘Een stem tot 
waarschuwing’ gedrukt en de Nederlandse 
vertaling van het Boek van Mormon was 
klaar om ter perse te gaan. Hij had bij zijn 
werk in Nederland continu tegenwerking 
ervaren. Op deze zending en zijn eerdere 
zending beschrijft hij hoe hij ’s nachts een 
gat in het ijs sloeg om te dopen, zodat die 
heilige verordening niet door anderen werd DU
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opgemerkt. Zie bijvoorbeeld Papers of John 
Volker, dagboekgedeelten 21 januari 1883 
en 29 januari 1886.

 11. Heart Throbs to the West, Kate B. Carter, 
deel 4, 281, noten, ‘Ogden […] was de 
woonplaats van John W. Volker, een suc-
cesvol handelaar in timmerhout.’ Edward H. 
Anderson, ‘Events and Comments’, Improve-
ment Era deel 11, nr. 11 (september 1908), 
899‒900, schrijft dat de ring Weber ten tijde 
van haar splitsing in 1908 met 17.000 leden 
de grootste ring van de kerk was. Het feit 
dat er ten tijde van die splitsing voor een 
roeping in de hoge raad keuze was uit dui-
zenden mannen, betekent dat John Volker 
niet alleen opviel in een kleine groep leden 
van de kerk in Nederland, maar ook onder 
de ervaren heiligen in Utah.

 12. Zijn bezoek van een paar maanden aan 
Amsterdam en omgeving in 1931 weerspie-
gelt zijn liefde voor zijn familie in Nederland 
en zijn landgenoten. Zie Papers of John 
Volker, dagboekgedeelten van juni tot sep-
tember 1931.

 13. ‘John W. F. Volker Dead, Aged 72’, overlij-
densbericht in de Ogden Standard Evening 
Examiner, 8 maart 1932, 6.

 14. In Heart Throbs to the West, Kate B. Carter, 
deel 4, 281 staat: ‘Zijn naam zal altijd ver-
bonden blijven met het Boek van Mormon 
in het Nederlands, aangezien hij de vertaler 
ervan was.’

Bezoek onze sites

Vergeet zeker niet om 
regelmatig onze site 

www.kerkvanjezuschristus.org te 
bezoeken. Elke week verschijnen 
er nieuwe artikels en opbouwende 
boodschappen.

Als u een Facebookaccount  
hebt, bezoek dan zeker onze  
pagina www.facebook.com/ 
Mormonen LageLanden en klik op 
“Vind ik leuk”. Als u geen enkel 
bericht van ons wilt missen, klik 
dan zeker ook op “Volgen” en 
duid aan dat u alle meldingen wilt 
ontvangen. ◼


