
BEREIDT
ALLE

NOODZAKELIJKE
DINGEN

VOOR

G E Z I N S F I N A N C I Ë N



BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

Geachte broeders en zusters,

De heiligen der laatste dagen krijgen al jaren het advies wat geld opzij

te leggen om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Dat verschaft

hun een behoorlijke mate van zekerheid en veiligheid. Elk gezin heeft

de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk in de eigen behoeften te

voorzien.

Wij raden u aan, waar ook ter wereld, om uw financiële situatie door

te lichten en u zo op onvoorziene omstandigheden voor te bereiden.

Wij sporen u aan geen onverantwoorde aankopen te doen, en niet meer

uit te geven dan u kunt besteden, zodat u geen schulden maakt. Betaal

uw schulden zo snel mogelijk af en bevrijd u van dit juk. Spaar regel-

matig — hoe weinig ook — zodat u een financiële reserve opbouwt.

Als u uw schulden hebt afbetaald en een financiële reserve hebt,

hoe klein ook, dan zullen u en uw gezin zich veilig voelen en meer

gemoedsrust hebben.

Moge de Here u zegenen met wijsheid in uw financiële zaken.

Het Eerste Presidium



BETAAL TIENDE EN ANDERE GIFTEN
Financiële zekerheid begint met het betalen van een

eerlijke tiende en een royale vastengave. De Heer heeft
beloofd dat Hij de vensters des hemels zal openen en
grote zegeningen zal uitstorten op wie getrouw tiende
en giften betalen (zie Maleachi 3:10).

GA GEEN SCHULDEN AAN
Minder uitgeven dan u verdient is van essentieel

belang voor uw financiële zekerheid. Ga geen schulden
aan, tenzij voor de aankoop van een betaalbare woning,
de financiering van een opleiding of andere levensnood-
zakelijke behoeften. Spaar voor zaken die u echt nodig
hebt. Als u schulden hebt, betaal die dan zo snel moge-
lijk af.

HOUD EEN BEGROTING BIJ
Noteer uw uitgaven. Houd een overzicht bij van uw

maandelijkse inkomsten en uitgaven. Stel vast hoe u
kunt bezuinigen op uitgaven die niet echt nodig zijn.

Stel aan de hand van die informatie een gezinsbe-
groting op. Stel vast hoeveel u aan de kerk doneert,
hoeveel u wilt sparen, en hoeveel u wilt uitgeven aan
levensmiddelen, huisvesting, energie en water, vervoer,
kleding, verzekeringen enzovoort. Houd u stipt aan
uw begroting. (Zie het Begrotingsoverzicht op de
achterkant.)

BOUW EEN RESERVE OP
Bouw geleidelijk aan een financiële reserve op en

gebruik die alleen in geval van nood. Als u regelmatig
een bedragje spaart, zult u verbaasd staan wat dat u na
verloop van tijd oplevert.

SPREEK MET UW KINDEREN
Leg uw kinderen uit wat de basisbeginselen van een

verstandig financieel beleid zijn. Stel samen een budget
op en stel financiële doelen. Leer ze de beginselen van
hard werken, zuinigheid en spaarzaamheid. Leg nadruk
op het belang van zoveel mogelijk scholing.

BASISBEGINSELEN VAN FINANCIËLE ZEKERHEID

INKOMSTEN
SCHULDEN

INKOMSTEN
SCHULDEN



BEGROTINGSOVERZICHT

BEGROTING VOOR
(maand/jaar)

INKOMSTEN VERWACHT EFFECTIEF

Loon/salaris (netto)

Andere inkomsten

Totale inkomen

UITGAVEN VERWACHT EFFECTIEF

Tiende en giften

Spaargeld

Levensmiddelen

Hypotheek of huur

Energie en water

Vervoer

Aflossing schulden

Verzekeringen

Medische kosten

Kleding

Schooluitgaven

Overige

Totale uitgaven

Inkomsten minus uitgaven

Bezoek 
www.providentliving.org 

voor meer informatie over de gezinsfinanciën.

• Begroting voor een bepaalde periode (bv. wekelijks, tweewekelijks, maandelijks).
• Beoordeel uw begroting regelmatig.
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