
Geef het geloof door
aan v olg e nde gene r ati es

Neem de kerk op in uw testoment



Een bijzonder geschenk
a,an generaties na ons

A[s kerkgemeenschap beteven wesamen het getoof dat ons van

generatie op generatie is overgedragen. Dat getoof vieren we in de

kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven.

waar we betangrijke momenten ats geboorte en huwelijk vieren en

troost vinden bij ziekte of teleursteLting. ALs kerk zijn we dienstbaar

aan elkaar en aan onze loka[e gerneenschap:we zien om naar zieken,

naar ouderen en naar mensen in rood.

Het geLoof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan

onder meer door de kerk op te nemen in eer testament. Een gift via uw testament is een

bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij

mochten ontvangen.
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Waarom een
testament?
ln de wet is geregeld dat uw bezittingen
na uw overtijden verdeeld worden onder
uw nabestaanden. Met een testament
kunt u een andere verdeling vastleggen,
die past bij uw persoonlijke wensen en

overtuigingen. Zo kunt u naast uw part-

ner, kinderen of famitie ook vrienden of
de kerk opnemen. Familieteden betalen

erfbetasting over wat zij ontvangen, ats

kerk zijn we hiervan vrijgestetd. Wat u

aan de kerk nalaat komt dus vottedig
beschikbaar voor kerkenwerk.

Nalaten dichtbijhuis,
dichtbijuw hart
Door na te taten aan uw eigen kerk geeft
u uw natatenschap een bestemming die

niet atleen dicht bij huis tigt, maar vooral
dicht bij uw hart. U hetpt de kerk ook in
de toekomst ats een levendige gemeen-

schap te functioneren die missionair

en diaconaaI aanwezig is in de directe
omgeving. Ats betrokken kerktid bent u

waarschijnLijk gewend te geven aan de

kerk. Met een gift in uw testament zet u

deze goede gewoonte voort.

Goed rentmeesterschap
Het opmaken van een testament past

bovendien bij goed rentmeesterschap.

Wat we bezitten, hebben we van God

gekregen. Met een testament tegt u

zorgvutdig vast wat er na uw overtijden
met uw aardse bezrttingen moet ge-

beuren. Een gift in uw testament kan ook

een uiting zijn van dankbaarheid aan God

voor atle zegeningen die u van hem heeft
ontvar"ìgen, en aan de kerketilke gemeen-



Legaat of ertstelling
U kunt de kerk via een legaat of via een

erfstetting in uw testament opnemen' Bij een

legaat taat u een vast bedrag of een bepaatd

goed, bijvoorbeetd een schitderij of juweet,

aan de kerk na. Bij een erfstel.ting benoemt

u de kerk tot (mede)erfgenaam. Daarbij

geeft u aan wetk percentage elk van de

erfgenamen, waaronder de kerk, ontvangt.

De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen

of andere familieleden, of enig erfgenaam

wanneer u bijvoorbeetd geen kinderen heeft'

Zo neemt u de kerk
op in uw testcment
Voor een testament gaat u naar een notaris

van uw keuze. ln een oriënterend gesprek

bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris

formuteert uw wensen in een concepttesta-

ment. ls het testament akkoord, dan onder-

tekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig

is. U kunt een testament op elk moment weer

wijzigen. ook wanneer u een bestaand testa-

ment heeft en de kerk atsnog wilt opnemen,

kan de notaris dit aanPassen.

Aan het opstellen van een testament zijn

kosten verbonden, informeer daar vooraf

naar. Verder is het raadzaam in uw tes-

tament ook een executeur te benoemen,

iemand die het testament uitvoert. Tot slot

is het beLangrijk in uw testament de juiste

tenaamstelling van de kerk, wijkgemeente of

diaconie op te nemen waaraan u witt nalaten'

lnformeer hiernaar bij onze contactpersoon

(zie hieronder).

r Deze folder is een gezomenlíjke uitgove van de Protestantse Kerk in Nederlond (PKN),

kerkende Rooms Kotholieke Kerk en de Oud-Kotholieke K esteld voor

Meer weten?
Wilt u meer weten over nataten aan de

kerk, neemt u dan gerust contact op met:


