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s a m e n v a t t i n g  v a n  e e n  
w e l z i j n s z O r g l e i d r a a d  v O O r  l e i d e r s



Het ware langetermijndoel van de welzijnszorg is de karaktervorming  

van de leden van de kerk, zowel de gevers als de ontvangers, waarbij al het  

goede dat diep in hen verborgen ligt, gered wordt en de latente overvloed van  

hun geest tot bloei komt en vrucht draagt. Uiteindelijk is dat de zending,  

het doel en de bestaansreden van deze kerk.

J. Reuben Clark jr., bijzondere vergadering van ringpresidenten,  
2 oktober 1936.



Het doel van de welzijnszorg in de kerk is de leden van de kerk te helpen  
om zelfredzaam te worden, en voor de armen en behoeftigen te zorgen.
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Taken van de leden
leidinggevenden in priester-

schap en zustershulpvereniging 
dienen de leden duidelijk te 
maken wat hun verantwoorde-
lijkheid is ten opzichte van zich-
zelf, hun gezinsleden en anderen.

Zorgen voor zichzelf en het 
gezin

Kerkleden zijn verantwoorde-
lijk voor hun eigen geestelijke en 
materiële welzijn. ze zijn geze-
gend met de gave van keuzevrij-
heid en kunnen hun eigen koers 
uitzetten, hun eigen problemen 
oplossen en ernaar streven om 
zelfredzaam te worden. leden 
doen dat onder inspiratie van de 
Heer en met het werk van hun 
eigen handen.

Elementen van zelfredzaamheid
zelfredzaamheid is het vermo-

gen, het vaste voornemen en de 
inzet om in de levensbehoeften 
van zichzelf en zijn of haar gezin 
te voorzien. mensen die zelfred-
zaam worden, kunnen ook beter 
voor anderen in nood zorgen.

als de leden van de kerk al het 
mogelijke doen om voor zichzelf 
te zorgen, maar daar niet in sla-
gen, behoren zij in eerste instantie 
terug te vallen op hun familie. 
als dat de nood niet lenigt, staat 
de kerk klaar om te helpen.

enkele gebieden waarop leden 
zelfredzaam zouden moeten wor-
den staan hieronder en op 
pagina 2.

Opleiding. een opleiding kan 
verrijken, veredelen en het inzicht 
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vergroten dat tot een gelukkiger 
leven leidt. de leden behoren de 
schriften en anderen goede boe-
ken te bestuderen; hun lees-, 
schrijf- en rekenvaardigheid te 
vergroten; en vaardigheden te 
ontwikkelen die ze nodig hebben 
voor een passende baan.

Gezondheid. de Heer heeft de 
leden geboden om goed voor hun 
verstand en hun lichaam te zor-
gen. ze behoren het woord van 
wijsheid na te leven, voedzaam te 
eten, geregeld lichaamsbeweging 
te hebben en voldoende slaap te 
krijgen. ze dienen middelen en 
gebruiken te mijden die hun 
lichaam en verstand geen goed 
doen en die tot verslaving kun-
nen leiden. ze dienen hun 
lichaam schoon en hygiënisch te 
houden en de juiste medische en 
tandheelkundige zorg te krijgen. 
ze dienen ook een goede band 
met familieleden en andere men-
sen na te streven.

Werk. werk is het fundament 
waarop zelfredzaamheid en mate-
rieel welzijn worden gebouwd. de 
leden moeten zich voorbereiden 
op een zorgvuldig uitgekozen 
gepaste werkkring of eigen onder-
neming waarmee zij in de behoef-
ten van hun gezin en van zichzelf 
kunnen voorzien. ze behoren zich 
te bekwamen in hun werk, ijverig 
en betrouwbaar te zijn en een eer-
lijke hoeveelheid arbeid te leveren 
voor het geld en de voorzieningen 
die ze ontvangen.

Voorraad. Om voor zichzelf en 
hun gezin te zorgen, behoren de 
leden:

– een voedselvoorraad voor drie 
maanden op te bouwen die 
bestaat uit wat ze gewoonlijk 
eten.

– drinkwater op te slaan voor het 
geval de drinkwatervoorziening 
vervuild raakt of onderbroken 
wordt.

– geleidelijk een grotere voorraad 
voedsel op te bouwen waarmee 
zij zich in leven kunnen houden.

zie Bereidt alle noodzakelijke 
dingen voor: Gezinsvoorraad,p. 3 
(artikelnummer 04008 120). 

Financiën. Om financieel zelf-
redzaam te worden, behoren de 
leden:

– tiende en andere giften te 
betalen.

– Onnodige schulden te vermij-
den.

– een begroting op te stellen en 
zich eraan te houden.

– geleidelijk een financiële reserve 
op te bouwen door regelmatig 
een beetje te sparen.

– Kinderen uit te leggen wat de 
basisbeginselen van verstandig 
financieel beleid zijn.

zie Bereidt alle noodzakelijke 
dingen voor: gezinsfinanciën,p. 3 
(artikelnummer 04007 120). 
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Geestelijke kracht. een geeste-
lijke instelling is onmisbaar voor 
iemands stoffelijke en eeuwige 
welzijn. de kerkleden dienen 
geloof te hebben in hun hemelse 
vader en jezus Christus, gods 
geboden te gehoorzamen, dage-
lijks te bidden, de schriften en de 
leringen van hedendaagse profe-
ten te bestuderen, kerkdiensten 
bij te wonen en werkzaam te zijn 
in kerkroepingen en -taken.

Voor anderen zorgen
de Heiland begaf zich tijdens 

zijn aardse bediening onder de 
armen, de zieken en de bedruk-
ten, voorzag in hun behoeften en 
zegende hen met genezing en 
hoop. Hij leerde zijn discipelen 
om dat ook te doen. mensen in 
nood de hand reiken, is een 
belangrijk kenmerk van een  
discipel van jezus Christus (zie 
johannes 13:35).

de Heer heeft zijn volk in deze 
tijd opnieuw geboden om voor de 
armen en behoeftigen te zorgen. 
Hij heeft gezegd: ‘zie, ik zeg u 
dat gij de armen en de behoefti-
gen bezoeken moet en in hun 
behoeften voorzien’ (lv 44:6). de 
kerkleden worden aangemoedigd 
om zich persoonlijk in te zetten 
voor behoeftige mensen. ze beho-
ren ‘gedreven voor een goede 
zaak werkzaam te zijn’ zonder 
dat het ze gevraagd of opgedra-
gen wordt (zie lv 58:26–27).

de Heer heeft beschreven hoe 
Hij voor de armen en behoeftigen 
zorgt. Hij heeft de heiligen opge-

dragen: ‘[geeft] van uw bezit […] 
aan de armen, (…) en het moet 
worden voorgelegd aan de bis-
schop [en zal] in mijn voorraad-
huis worden bewaard om de 
armen en de behoeftigen te hel-
pen’ (lv 42:31, 34).

de Heer legde verder uit dat de 
leden ook van hun talenten moe-
ten geven. die talenten moeten 
‘in het voorraadhuis des Heren 
[…] worden gebracht, (…) waar-
bij eenieder het welzijn van zijn 
naaste nastreeft en alle dingen 
doet met het oog alleen gericht op 
de eer van god’ (lv 82:18–19).

Het voorraadhuis van de Heer 
is niet beperkt tot een gebouw 
van waaruit voedsel aan de 
armen wordt verstrekt. Het 
omvat ook de gaven van tijd, 
talenten, mededogen, materialen 
en financiële middelen die 
getrouwe leden de bisschop 
geven om voor de armen en de 
behoeftigen te zorgen. er bestaat 
dus in feite in elke wijk een voor-
raadhuis van de Heer. de bis-
schop is de beheerder van dat 
voorraadhuis van de Heer.

Taken van de  
ringpresident

Het ringpresidium zorgt ervoor 
dat de bisschop de beginselen 
van de welzijnszorg begrijpt en 
dat hij zijn goddelijk mandaat ten 
uitvoer legt om de armen te hel-
pen. de ringpresident overlegt 
met de bisschop en neemt de vas-
tengaven en uitgaven door.
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De bisschop spreekt met mensen die behoeften hebben en stelt vast hoe  
het beste assistentie te verlenen en hen te helpen om zichzelf te helpen.

Het ringpresidium kan de 
priesterschapsleiding krijgen van 
welzijnszorgoperaties zoals een 
voorraadhuis voor bisschoppen 
of een loopbaancentrum.

ringpresidenten wonen coördi-
nerende raadsvergaderingen bij 
om instructie te ontvangen in ver-
schillende kerkelijke aangelegen-
heden zoals de beginselen van de 
welzijnszorg en taken op dat 
gebied. in die vergaderingen 
bespreken leiders manieren om 
zelfredzaamheid te bevorderen, 
te zorgen voor de behoeftigen en 
royale vastengaven te stimuleren.

ringpresidenten coördineren 
bovendien de welzijnszorgopera-
ties en noodhulp van meerdere 
ringen.

Taken van de bisschop
de bisschop heeft een goddelijk 

mandaat om vast te stellen wie 
arm is en die te helpen (zie lv 
84:112). Hij geeft leiding aan de 
welzijnszorg in de wijk. zijn doel 
is de leden te helpen om zichzelf 
te helpen en zelfredzaam te wor-
den. (in een gemeente heeft de 
gemeentepresident deze taken.)

de bisschop is gezegend met de 
gave van onderscheid om te weten 
hoe hij mensen in nood het beste 
kan helpen. ieders omstandighe-
den zijn anders en dit vereist inspi-
ratie. Onder leiding van de geest, 
en met de fundamentele beginse-
len van de welzijnszorg in gedach-
ten die in deze afdeling beschreven 
worden, bepaalt de bisschop wie 
hij helpt, hoeveel hij geeft en hoe-
lang hij die hulp verstrekt.
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doorgaans biedt de bisschop 
alleen hulp aan de leden die tot 
zijn wijk behoren. in zeldzame 
gevallen kan de bisschop na 
inspiratie van de geest mensen 
hulp bieden die geen lid van de 
kerk zijn.

de bisschop houdt de welzijns-
behoeften van de leden vertrou-
welijk. Hij verstrekt alleen de 
informatie die de priesterschaps-
leiders, zHv-leidsters of andere 
hulpverleners nodig hebben.

een bisschop die vermoedt dat 
welzijnszorg misbruikt wordt of 
dat er sprake is van fraude, belt 
de hulplijn voor bisschoppen  
(00 1 801 240 7887) of het gebieds-
kantoor. als een bisschop een lid 
niet kent, neemt hij contact op 
met de vorige bisschop van het 
lid alvorens welzijnshulp te ver-
schaffen.

Fundamentele welzijns-
zorgbeginselen voor 
hulpverlening

de bisschop laat zich in zijn zorg 
voor de armen en behoeftigen lei-
den door de volgende fundamen-
tele welzijnszorgbeginselen:

•	Zoek uit wie er arm is. Het vol-
staat niet om alleen maar hulp 
te bieden als erom gevraagd 
wordt. de bisschop moedigt 
leidinggevenden in priester-
schap en zustershulpvereniging 
aan om samen met huisonder-
wijzers en huisbezoeksters uit 

te zoeken welke leden hulp 
nodig hebben.

•	Bevorder dat leden hun eigen 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. de bisschop bespreekt 
met de leden wat zij met hun 
familie kunnen doen om zelf in 
hun behoeften te voorzien.

•	Houd uw leden in leven, maar 
houd geen levensstijl in stand. 
de bisschop verschaft alleen 
levensbenodigdheden. Hij ver-
schaft geen hulp om een over-
vloedige levensstijl in stand te 
houden.

•	Verschaf bij voorkeur hulp in 
natura. de bisschop verschaft 
zo mogelijk goederen in plaats 
van geld te geven of rekeningen 
te betalen. als er geen voor-
raadhuis voor bisschoppen is, 
kunnen de benodigde goederen 
worden gekocht met geld uit 
het vastengavenfonds.

•	Geef de leden een kans om voor 
de hulp te werken. de bisschop 
vraagt hen die hulp krijgen om 
naar hun vermogen te werken 
voor wat zij krijgen. de bis-
schop leert hen hoe belangrijk 
het is om te werken en geeft ze 
zinvolle werkopdrachten. de 
wijkraad stelt een lijst met zin-
volle werkopdrachten samen 
en houdt die geregeld bij.
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Onder leiding van de bisschop helpen de leden  
van de wijkraad voorzien in welzijnsbehoeften.

Kerkmiddelen voor hulp 
aan de armen

Wijkraad
leden van de wijkraad, met 

name de priesterschapsquorums 
en de zHv, helpen de bisschop 
om in de welzijnsnoden van de 
leden te voorzien. deze leiding-
gevenden worden bijgestaan 
door huisonderwijzers, huisbe-
zoeksters en anderen met bijzon-
dere vaardigheden.

vertrouwelijke zaken worden 
naar behoefte besproken in de 
vergadering van het leidingge-
vend priesterschapscomité. Het 
zHv-presidium kan worden uit-
genodigd om die vergadering bij 
te wonen.

Priesterschapsquorums en de 
zustershulpvereniging

de welzijnszorg is de kern van 
de rol van priesterschapsquo-
rums en de zHv. Het moet dan 
ook geregeld onderwerp van 
gesprek zijn in de presidiumver-
gaderingen. Onder leiding van 
de bisschop helpen de priester-
schapsquorums en de zHv leden 
om oplossingen te vinden voor 
hun welzijnsbehoeften en zelf-
redzaam te worden.

ZHV-presidente
naast haar taken in de wel-

zijnszorg, beschreven op de 
vorige pagina’s, vergezelt de 
zHv-presidente de bisschop 
doorgaans bij het bezoeken van 
leden die welzijnshulp nodig 
hebben. zij helpt hen om hun 
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Als dit gepast geacht wordt, vraagt de bisschop de ZHV-presidente  
leden te bezoeken, hun behoeften in kaart te brengen en te helpen  

met vaststellen welke hulp ze nodig hebben.

behoeften vast te stellen en doet 
voorstellen aan de bisschop 
inzake de te verschaffen hulp. de 
bisschop en de zHv-presidente 
kunnen hiervoor gebruik maken 
van het formulier analyse van 
behoeften en middelen (artikel-
nummer 32290 120).

Welzijnsdeskundigen van de 
wijk

de bisschap kan een loopbaan-
deskundige en andere welzijns-
deskundigen roepen. deze 
deskundigen moeten andere 
leden in de wijk onder meer kun-
nen assisteren bij het vinden van 
een baan, scholing en training, 
verbetering van voeding en hygi-
ene, gebruik van het permanent 
studiefonds, voedselopslag, 
medische zorg, geldbeheer en 
andere welzijnsbehoeften.

Tiende en vastengaven
de Heer heeft de wet van de 

tiende en de wet van de vasten 
(inclusief vastengaven) ingesteld 
om zijn volk tot zegen te zijn (zie 
jesaja 58:6–12; maleachi 3:8–12). 
vastengaven worden uitsluitend 
gebruikt om welzijnsnoden te 
lenigen.

de bisschop leert alle leden met 
de hulp van de wijkraad hoe 
belangrijk het is om deze wetten 
na te leven. Hij leert ze ook de 
beloften van de Heer aan hen die 
dit doen. die beloften houden 
onder meer in dat ze zich dichter 
bij de Heer zullen voelen en meer 
mededogen hebben met anderen. 
de Heer belooft ook extra geeste-
lijke kracht, meer materieel wel-
zijn en een groter verlangen om 
anderen te dienen.
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in sommige gebieden van de 
wereld zijn er voorraadhuizen 
voor bisschoppen om leden van 
voedsel en kleding te voorzien. 
als er geen voorraadhuis voor 
bisschoppen is, kan er kleding en 
voedsel gekocht worden met geld 
uit het vastengavenfonds. de 
voorraadhuizen worden ook 
gebruikt om onderdak, medische 
hulp en andere levensreddende 
hulp te bieden.

Het algemeen welzijnszorgco-
mité van de kerk stelt het maxi-
mumbedrag vast dat een 
bisschop zonder verdere goed-
keuring mag uitbetalen om de 
medische kosten te dekken van 
een behoeftig lid. als er vastenga-
ven worden gebruikt, moet de 
medische zorg in een nabijgele-
gen geschikte medische zorgfaci-
liteit plaatsvinden.

Het is niet nodig om de uitga-
ven uit het vastengavenfonds in 
evenwicht te houden met de 
inkomsten in dat fonds.

welzijnshulp is voor kerkleden 
bestemd en wordt doorgaans 
bekostigd met geld uit het vasten-
gavenfonds. de humanitaire hulp 
van de kerk is voor mensen van 
alle godsdiensten en wordt door-
gaans bekostigd uit bijdragen aan 
het fonds humanitaire hulp.

Middelen in de ring en elders 
in de kerk

de bisschop kan daar waar 
beschikbaar de hulp inroepen van 

ringdeskundigen, loopbaancentra 
van de kerk, voorraadhuizen 
voor bisschoppen, deseret indus-
tries en Family services om 
behoeftige leden te helpen.

Externe middelen voor 
hulp aan de armen

leden kunnen ook gebruik 
maken van de beschikbare dien-
sten in de gemeenschap, inclusief 
voorzieningen die de overheid ter 
beschikking stelt, om te voorzien 
in hun levensbehoeften. de bis-
schop dient zich op de hoogte te 
stellen van die mogelijkheden. 
deze kunnen omvatten:

•	Ziekenhuizen,	artsen	of	andere	
bronnen van medische verzor-
ging.

•	Beroepsopleidingen	en	werk-
gelegenheidsdiensten.

•	Voorzieningen	voor	mensen	
met een handicap.

•	Beroepscounselors	of	maat-
schappelijk werkers.

•	Instellingen	voor	de	behande-
ling van verslaafden.

zelfs als kerkleden hulp nodig 
hebben uit externe bronnen, moet 
de bisschop ze nog helpen om te 
voorkomen dat ze afhankelijk 
worden van die bronnen. 
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deze uitgave is een samenvatting van fundamentele beginselen 
van de welzijnszorg en elementen van zelfredzaamheid,  
en is bestemd voor leidinggevenden in priesterschap en  

zustershulpvereniging. nadere informatie is te vinden in  
Op ’s Heren eigen wijze — gids voor leiders: welzijnszorg,  
verkrijgbaar bij het distributiecentrum van de kerk.  

zie ook providentliving.org.
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Ons eerste doel was om (…) een systeem op te zetten waardoor met  

de vloek van werkloosheid en uitkeringen zou worden afgerekend, en waardoor 

onze mensen weer onafhankelijk, bedrijvig en spaarzaam zouden worden,  

en weer zelfrespect zouden krijgen. De kerk stelt zich ten doel de mensen  

te helpen om zichzelf te helpen. Werken moet opnieuw verheven worden  

tot het leidende beginsel in het leven van de leden van onze kerk.

Het Eerste Presidium, Conference Report, oktober 1963, p. 3.
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