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LCR is een online administratietool die MLS vervangt. Voordelen van het gebruik van LCR zijn onder meer — 

 Leidinggevenden, administrateurs en wijkraadsleden de mogelijkheid bieden om hun administratieve taken op 

elke gewenste plek met een internet — verbinding uit te voeren, bijvoorbeeld thuis, met een mobiel apparaat 

enzovoort.  

 Omdat de verwerking in realtime plaatsvindt, heeft het bijwerken van lidmaatschapskaarten in LCR 

onmiddellijk resultaat.   

 De mogelijkheid om online documenten naar de hoofdzetel van de kerk te sturen, zoals documenten aangaande 

disciplinaire raden, maakt het afdrukken en met de post verzenden van papieren documenten overbodig.  

Doe de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot LCR en het te gaan gebruiken. 

1 Maak een LDS-account aan 
Als u nog geen LDS-account hebt, ga dan naar 

ldsaccount.lds.org, kies onder ‘Languages’ 

‘Nederlands’ en klik op Aanmelden voor een 

LDS-account. U hebt uw kerklidnummer 

(KLN) nodig, wat u van uw 

wijkadministrateur kunt krijgen. [Het staat ook 

op uw tempelaanbeveling.] Als u een LDS-

account hebt aangemaakt, kunt u met de 

gebruikersnaam en het wachtwoord toegang 

krijgen tot LCR. 

2 Verifieer uw roeping 
Alleen bepaalde roepingen geven toegang tot LCR. Onder meer de leden van het ringpresidium en de bisschap, 

administrateurs en secretarissen van wijk en ring, en de leden van de wijkraad en hun presidiums. 

3 Log in op LCR en maak u vertrouwd met de werking 
In de adresbalk van uw internetbrowser voert u lds.org/mls/mbr/?lang=nld&cid=va-lcr  in en drukt op Enter. [Of ga 

naar lds.org/lcr en kies onder ‘Languages’ ‘Nederlands’.] Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw LDS-

account om naar het hoofdscherm van LCR te gaan. Klik op de menukeuzes om de beschikbare opties te bekijken. 

  



4 Help 
Klik op het Helpmenu om een lijst met mogelijkheden te bekijken. Klik op Hulp – algemeen om naar de site van het 

Helpcentrum te gaan, waar u per onderwerp naar supportartikelen kunt zoeken. Ringpresidiums, bisschappen en 

administrateurs kunnen op Neem contact met ons op klikken om de contactgegevens van het wereldwijd 

servicecentrum (GSC) te bekijken, of van hun administratiekantoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Problemen oplossen 
Als u problemen ondervindt met het inloggen op, of gebruiken van, LCR doet u het volgende: 

 Controleer of u een betrouwbare internetverbinding hebt. 

 Controleer of u uw LDS-account onder vermelding van uw kerklidnummer hebt aangemaakt. 

 Vraag uw wijkadministrateur of uw kerkroeping wel goed geregistreerd is als een van de standaardfuncties. Als 

de functie van een lid is geregistreerd met de optie niet-standaardfuncties, krijgen ze geen toegang tot LCR. 

 Controleer of uw internetbrowser tot de meest recente versie is bijgewerkt. Als u Internet Explorer (IE) gebruikt, 

dient u voor het gebruik van LCR versie 10 of nieuwer te installeren. Op deze webpagina leest u hoe u IE kunt 

upgraden: http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/download-ie+. Op computers met het 

besturingssysteem Windows XP of ouder kunt u de meest recente versie van IE niet installeren en zult u 

LCR in Google Chrome moeten gebruiken. Ga naar https://www.google.nl/chrome/browser/desktop/ om 

Google Chrome te downloaden.  

 Als u de zes menukeuzes van het hoofdscherm in LCR niet ziet, zoals hierboven afgebeeld, klik dan op de knop 

naast de kop Hulpmiddelen Leiders en Administrateurs om het menu te bekijken. LCR past zich automatisch aan 

uw schermafmetingen aan, waardoor het beter te gebruiken is op mobiele apparaten.  
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