
Kennisgeving

Datum: 20 mei 2014

Aan: algemene autoriteiten en de volgende 
leiders buiten de Verenigde Staten en 
Canada: gebiedszeventigers; ring- , 
zendings-  en districtspresidenten;  
bisschoppen en gemeentepresidenten

Van: Afdeling kerkgeschiedenis en afdeling permanent studiefonds

Betreft: Gebruik van de voorzieningen van centra voor familiegeschiedenis 
door zelfredzaamheidsdiensten van de ring

Om aan de toenemende vraag van leden naar toegang tot technologie 
en hulpmiddelen die met familiegeschiedenis en zelfredzaamheid verband 
houden tegemoet te komen, zullen de apparatuur en de ruimte van sommige 
centra voor familiegeschiedenis ook door zelfredzaamheidsdiensten van het 
permanent studiefonds gebruikt worden. Door hun schema’s te coördineren, 
helpen centra voor familiegeschiedenis en zelfredzaamheidscentra van het 
permanent studiefonds (1) leden en anderen om hun voorouders te vinden en 
helpen ze leden om hun namen voor tempelverordeningen in te dienen, en (2) 
helpen ze leden met hun opleiding, werkgelegenheid of eigen onderneming.

Ringpresidenten dienen het gebruik van deze centra aan de hand van de 
bijgevoegde richtlijnen te coördineren. Neem voor meer informatie contact op 
met de gebiedsmanager familiegeschiedenis of zelfredzaamheid.

Titel van het origineel: Notice, 20 May 2014: Sharing of Family  
History Center Facilities with Stake Self- Reliance Services. Dutch. 85212 120



Richtlijnen voor gebruik van 
de voorzieningen van centra 
voor familiegeschiedenis door 
zelfredzaamheidsdiensten van de ring
1 mei 2014

De volgende richtlijnen zijn aan het reeds vastgestelde beleid voor centra voor familiegeschiedenis 
toegevoegd.

 1. Doel: Familiegeschiedenis-  en zelfredzaamheidsdiensten werken in harmonie samen om hun 
respectieve doelen te bereiken.

 2. Verantwoordelijkheid: Het hoofd centrum voor familiegeschiedenis is onder toezicht van 
de priesterschap en volgens het beleid van de afdeling familiegeschiedenis in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor de werking van het centrum en zijn apparatuur. Het hoofd dient met de 
zelfredzaamheidsdeskundige van de ring samen te werken om ervoor te zorgen dat er tevens in 
de zelfredzaamheidsbehoeften wordt voorzien.

 3. Schema: Het hoofd centrum voor familiegeschiedenis en de zelfredzaamheidsdeskundige van de 
ring bepalen samen onder toezicht van priesterschapsleiders het schema van het centrum. Indien 
nodig kan men afzonderlijke openingsuren voor elke functie vastleggen, rekening houdend met 
de toegang van bezoekers tot zowel familiegeschiedenis-  en zelfredzaamheidsdiensten.

 4. Personeel: Het hogeraadslid voor familiegeschiedenis en het zelfredzaamheidscomité van de 
ring zien erop toe dat er genoeg personeel is voor beide functies van het centrum. Het hoofd 
centrum voor familiegeschiedenis en de zelfredzaamheidsdeskundige van de ring coördineren 
de werkschema’s en de instructie van de medewerkers. In sommige gevallen moeten de 
medewerkers geïnstrueerd worden om beide functies van het centrum in te vullen.

 5. Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen en apparatuur: Zelfredzaamheidsdiensten 
vervangt familiegeschiedenis niet, maar maakt gebruik van de bestaande ruimte, meubilering 
en apparatuur van het centrum voor familiegeschiedenis. Indien nodig kan men volgens de 
vastgelegde werkwijze van het centrum voor familiegeschiedenis aanvullende voorzieningen 
of apparaten aanvragen. De centra gebruiken de goedgekeurde computers en andere apparaten 
die door de afdeling familiegeschiedenis voorzien zijn met ondersteuning van de dienst 
gebouwenbeheer en de technisch specialist van de ring. De centra gebruiken tevens software 
en andere hulpmiddelen die door de afdelingen familiegeschiedenis en permanent studiefonds 
voorzien zijn. Het gebruik van de computers en het internet verloopt volgens het beleid in 
Handboek 1: ringpresidenten en bisschoppen (2010), 17.1.12 en Handboek 2: de kerk besturen 
(2010), 21.1.22. Familiegeschiedenis-  en zelfredzaamheidsdiensten zorgen beiden voor het 
onderhoud van de voorzieningen en het apparatuur.

 6. Uitzonderingen (modelcentra zelfredzaamheid): Enkele centra voor familiegeschiedenis 
zullen de ruimte delen met ‘modelcentra zelfredzaamheid’ die veertig uur of langer per week 
open zijn. In deze centra kan er meer voorzieningen, personeel en apparatuur nodig zijn voor 
zelfredzaamheidsdoeleinden. Die extra apparatuur wordt door de afdeling permanent studiefonds 
geleverd en door de computerafdeling van het gebiedskantoor onderhouden. Bij zulke centra is 
extra coördinatie vereist en wellicht ook aanpassingen in taken en werkwijzen.


