
WAT IS ER NIEUW? 

De toename in zendelingen is nieuw en dat brengt nieuwe kansen voor u mee 
om op aanwijzing van de bisschop:

•	 Het goede voorbeeld te geven in het zoeken en voorbereiden van personen 
en gezinnen die de zendelingenlessen willen volgen en met de wijkraad 
bespreken hoe onderzoekers, nieuwe bekeerlingen en minderactieve leden 
begeleid kunnen worden. 

•	 Leden te helpen om belangstellende vrienden en buren te zoeken en voor 
te bereiden, zodat de zendelingen hun heilige taak kunnen uitvoeren — in 
het evangelie van Jezus Christus onderwijzen. 

•	 Samen te werken met de wijkraad, de wijkzendelingen en de leden van de 
wijk, zodat de zendelingen zoveel mogelijk les kunnen geven.

•	 In de wijkraad te bespreken hoeveel vooruitgang de onderzoekers 
en de nieuwe en terugkerende leden maken, en plannen te maken om 
ieder individu de volgende stap te laten zetten. U hebt onder meer de 
Vorderingenstaat tot uw beschikking, die de zendelingen invullen, en het 
formulier Vooruitgang nieuwe en terugkerende leden. 

•	 Samen met de voltijd- en wijkzendelingen belangstellenden te 
onderwijzen en te begeleiden, en ervoor te zorgen dat de leden zoveel 
mogelijk met de zendelingen naar afspraken gaan.

•	 Een coördinerende zendingsvergadering te houden en leiding te geven 
aan het werk van de wijkzendelingen.

•	 Ervoor te zorgen dat de zendelingen positief en gepast met de leden 
omgaan om het heilswerk eensgezind uit te voeren.

HOE VUL IK MIJN ROL IN?

Het is niet de bedoeling dat u het werk alleen doet, maar dat u het heilswerk in 
de wijkraad en met de voltijdzendelingen coördineert. Voor meer informatie zie:

•	 Handboek 2, hoofdstuk 5

•	 Predik mijn evangelie, hoofdstuk 13

•	 Speciale uitzending: Het heilswerk
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Wijkzendingsleider, begrijp uw rol in het werk
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extra last, maar als een mogelijkheid 
om de wijk samen te brengen, omdat 
ieder lid een zendeling werd. Hij 
riep een wijkzendingsleider. […] De 
wijkraad vond manieren waarop de 
organisaties en de quorums jongeren 
konden inschakelen als voorbereiding 
op hun zending.’

President Henry B. Eyring

‘Samen met andere leden van de 
wijkraad stelt u vast welke leden er 
minderactief zijn, welke gezinnen 
gedeeltelijk uit niet-leden bestaan 
en welke leden buren hebben die 

interesse tonen. U vergadert geregeld 
met de aan uw unit toegewezen 
voltijdzendelingen. U adviseert 
en assisteert de zendelingen. Vul 
hun dagen alstublieft met gerichte, 
zinvolle onderwijsgelegenheden. 
Dat is uw taak. Uw rol is echt van 
cruciaal belang voor het welslagen 
van dit werk. Als u zich met geloof 
en enthousiasme laat meevoeren op 
de golf, doen anderen dat ook. U, de 
zendingsleider van de wijk, bent in 
dit heilige werk om Gods kinderen te 
redden de schakel tussen de leden en 
de zendelingen.’ 

Ouderling Russell M. Nelson 

‘Het zendingswerk van 
leidinggevenden in priesterschap en 
hulporganisaties moet in de wijkraad 
door de wijkzendingsleider en de 
bisschop gecoördineerd worden. 
En door het zo te doen, worden de 
bekeerlingen volledig actieve leden in 
hun wijk.’

Ouderling M. Russell Ballard

‘Een bisschop die ik kende, zag [zendingswerk in de wijk] niet als een 
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WIE KAN MIJ HELPEN?

•	 Uw bisschop kan u helpen om prioriteit aan dit werk te geven doordat hij in de leer 
onderwijst en u zegt hoe u hem het beste kunt helpen.

•	 Het hogeraadslid belast met zendingswerk zal u instrueren in uw taken en u leren hoe 
u die het beste kunt uitvoeren.

•	 U kunt in de wijkraad de onderzoekers en nieuwe en terugkerende leden bespreken, en 
plannen maken en uitvoeren om in hun geestelijke behoeften te voorzien.

•	 De voltijdzendelingen kunnen de door u en de leden gevonden belangstellenden 
onderwijzen en sterken. U kunt aan de bisschop in overweging geven om de 
zendelingen voor de wijkraad uit te nodigen.

•	 De wijkzendelingen kunnen belangstellenden zoeken, begeleiden en onderwijzen. Zij 
onderwijzen en begeleiden ook nieuwe en minderactieve leden.

•	 De leden van uw wijk — met inbegrip van jongeren en kinderen — hebben vrienden, 
buren en familieleden die geen lid of minderactief zijn. Zij zijn wellicht de beste bron 
waaruit geput kan worden om mensen te vinden die kunnen worden uitgenodigd om 
zelf te komen kijken wat het evangelie van Jezus Christus te bieden heeft.

HET BELANG BEGRIJPEN


