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Ter informatie van de leden van de 
kerk heeft het Eerste Presidium 
het volgende statistische rapport 

opgesteld over de groei en de status 
van de kerk per 31 december 2013.

Units van de kerk
Ringen ..................................... 3.050
Zendingsgebieden ........................ 405
Districten ..................................... 571
Wijken en gemeenten .............. 29.253

Ledental van de kerk
Totaal aantal leden ........... 15.082.028
Nieuwe ingeschreven  
kinderen .............................. 115.486
Gedoopte bekeerlingen .......... 282.945

Zendelingen
Voltijdzendelingen ................... 83.035
Kerkwerkzendelingen ............... 24.032

Tempels
Tempels ingewijd in 2013  
[Tegucigalpatempel  
(Honduras)] ..................................... 1
Tempels in gebruik einde  
van het jaar ................................. 141

en de bescherming van kerkelijke 
geldmiddelen.

Op grond van de uitgevoerde veri-
ficaties is de afdeling verificatie van de 
kerk van mening dat in alle materiële 
opzichten de ontvangen bijdragen, 
gedane uitgaven en geldmiddelen 
van de kerk voor het jaar 2013 in 
overeenstemming met de goedge-
keurde begrotingen, beleidslijnen en 
boekhoudpraktijken van de kerk zijn 
ingeschreven en beheerd. De kerk 
past de richtlijnen toe die ze aan haar 
leden onderwijst, namelijk binnen een 
budget blijven, schulden vermijden, en 
geld sparen voor noodgevallen.

Hoogachtend,
Afdeling verificatie van de kerk
Kevin R. Jergensen
Algemeen directeur ◼

Geachte broeders, zoals voor-
geschreven in de openbaring 
in afdeling 120 van de Leer 

en Verbonden autoriseert de raad 
van tiendebesteding — bestaande uit 
het Eerste Presidium, het Quorum 
der Twaalf Apostelen, en de Preside-
rende Bisschap — de uitgaven van 
de kerk. De entiteiten van de kerk 
besteden deze middelen in overeen-
stemming met goedgekeurde begro-
tingen, beleidslijnen en werkwijzen.

De afdeling verificatie van de 
kerk bestaat uit gekwalificeerde 
vakmensen en is volkomen onaf-
hankelijk van alle andere afdelingen 
van de kerk. Zij is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van verificaties 
zodat men zicht krijgt op de ont-
vangen bijdragen, gedane uitgaven 
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