Vijf artikelen over ‘Nalaten aan de parochie’
voor publicatie in uw parochieblad en op de parochiewebsite
Hieronder vindt u vijf artikelen die het bisdom Rotterdam beschikbaar stelt aan parochies om te
plaatsen in parochiebladen en op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de parochie’ en het bespreekbaar te maken.
Als redactie van uw parochieblad en/of -website kunt u de artikelen overnemen. De artikelen zijn zo
geschreven dat ze in elke parochie toepasbaar zijn. Wilt u nog iets aanvullen of aanpassen om het
meer aan te laten sluiten op de eigen situatie van de parochie, dan kan dat. Hieronder vindt u nog
enkele tips voor publicatie. Redacties kunnen zelf inplannen met welke frequentie zij de artikelen
publiceren. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de frequentie waarin een parochieblad of (digitale)
nieuwsbrief van uw parochie verschijnt.
Tips voor publicatie:
• Plan de artikelen vooraf in. Om het jaarrond aandacht te vragen voor dit onderwerp zijn
tussenpozen van twee maanden voor publicatie van het volgende artikel aan te raden.
Publiceer bijvoorbeeld een artikel in de maanden: februari, april, juni, (na de zomer)
september en november.
• Houd bij publicatie dezelfde volgorde aan als in dit document.
• Wanneer u een artikel plaatst in het parochieblad, plaats dan hetzelfde artikel ook op de
website, zodat parochianen het bericht online terug kunnen vinden. Stem dit als redacties
van het parochieblad en de website onderling af. Zorg dat de vetgedrukte vragen ook
vetgedrukt in het websitebericht komen te staan. Websitebezoekers lezen berichten vaak
niet van boven naar beneden. Vetgedrukte vragen trekken de aandacht van de lezer.
• Breng in het artikel op de parochiewebsite een link aan, zodat mensen voor meer informatie
kunnen doorklikken naar de brochure op de website van het bisdom, of, wanneer uw
parochie een eigen folder heeft, kunt u de lezer daarnaar verwijzen. Onderaan elk artikel is
de link opgenomen naar de algemene brochure over nalaten op de website van het bisdom
Rotterdam.
• Plaats een mooie foto bij het artikel. Het bisdom Rotterdam stelt enkele foto’s hiervoor
beschikbaar die u vrij mag gebruiken. Wilt u deze foto’s ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar: bureau@bisdomrotterdam.nl.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
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Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard
Denkt u wel eens na over uw testament en nalaten aan de parochie? Voor steeds meer katholieken is
het opnemen van de parochie in het testament een waardevolle en troostrijke optie. Uw parochie
wordt gedragen door de geloofsoverdracht van generatie op generatie, door de trouw en het harde
werken van gelovigen die ons voorgingen. Toekomstige generaties mogen weer bouwen op wat wij
achterlaten.
Ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking zijn nog altijd veel mensen verbonden met hun
parochie en is voor velen de parochie onverminderd thuiskomen bij God en medegelovigen. Uw
financiële steun voor de parochie is zeer welkom. Uw steun in de vorm van een nalatenschap is het
overwegen meer dan waard.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op twee vragen over (1) de belangrijkste reden om een testament te laten opstellen;
en (2) wat het verschil is tussen een testament een levenstestament.
Wat is de belangrijkste reden om een testament te laten opstellen?
Een testament voorkomt onduidelijkheid bij nabestaanden over een nalatenschap. Veel mensen
geeft het een fijn gevoel als alles goed geregeld is. Zaken van waarde en geld mogen in Nederland
alleen in een officieel, door een notaris opgesteld testament, worden toegewezen. Mocht u daarbij
hulp nodig hebben, dan kan dat. Ook kunt u zelf al veel voorbereiden. Zoals het maken van een
overzicht van uw bezittingen. Zet alles wat u kunt en wilt nalaten op een rij. U kunt daarbij naar wens
een notaris om hulp vragen.
Wat is het verschil tussen een testament en levenstestament
In uw testament staat wat er na uw overlijden moet worden geregeld; in een levenstestament
machtigt u iemand beslissingen te nemen als u dat door gezondheidsproblemen niet meer zelf kunt.
Uw notaris kan u hierover informeren.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van
dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen
over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen
bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
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Nalaten aan uw parochie is nalaten aan een goed doel
Niemand weet wanneer ons leven hier op aarde eindigt. Ons leven ligt in Gods hand en na de dood
hopen en geloven wij op de hereniging in de hemel. Voor die tijd kunnen we ons wel voorbereiden
op het aardse einde. Bijvoorbeeld door na te denken over de wensen rond de uitvaart alsook het
verdelen van dierbare goederen. Een mooi persoonlijk afscheid zal niet direct de pijn van uw
overlijden bij uw dierbaren wegnemen, maar het kan hen wel helpen om het verlies te accepteren en
in liefde aan u terug te denken.
Als gelovigen zijn we met de parochie en de Wereldkerk, verbonden met hen die ons voorgingen en
na ons zullen komen. Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel van het netwerk van liefde dat de
Kerk is en dat ruimte en tijd overstijgt. De liefde van Christus spoort alle gelovigen aan (2 Korintiërs 5,
14) om te bouwen aan Gods koninkrijk. Het netwerk van liefde wordt geïnspireerd door de Heilige
Geest, wiens werkzaamheid zichtbaar wordt waar eensgezindheid is, waar vergeving tot stand komt,
waar mensen voor elkaar kunnen buigen en elkaar kunnen dienen. Als u nadenkt over nalaten aan
het netwerk van liefde kiest u voor een goed doel.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op de vraag hoe u kunt nalaten aan de parochie.
Hoe kunt u nalaten aan de parochie?
Wanneer u uw parochie wilt steunen met uw nalatenschap, kunt u de parochie een legaat nalaten of
tot een erfgenaam benoemen. Een legaat is een vaste som geld of een bepaald goed. Wanneer u de
parochie als een van uw erfgenamen benoemt, ontvangt de parochie een percentage van uw
nalatenschap.
Het zou kunnen dat u een specifieke wens heeft voor de bestemming van (een deel) van uw
nalatenschap. De parochie kan u eventueel helpen de doelstelling van uw nalatenschap zo te
omschrijven dat ook bij eventuele wijzigende omstandigheden in de toekomst uw bijdrage zo goed
mogelijk volgens uw wensen besteed kan worden.
Wat u ook kiest, in alle gevallen zullen uw medeparochianen u erg dankbaar zijn voor uw mooie
gebaar. Zo kunnen we samen de kerk, uw kerk, doorgeven aan volgende generaties.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van
dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen
over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen
bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
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Nalaten aan uw parochie: samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties
Uw parochie staat in een rijke traditie. In de kerk vindt u inspiratie, u bent er misschien getrouwd, u
bent er gedoopt, hebt de eerste heilige Communie gedaan en het vormsel. Als u kinderen heeft,
hebben zij waarschijnlijk ook deze sacramenten in de kerk ontvangen. Rooms-katholieken hechten
aan die vertrouwde tradities, rituelen en sacramenten die passen bij het leven in de parochie, uw
parochie.
Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en dorpen het katholieke leven zal blijven
bestaan. Financiële steun is nodig om ook toekomstige generaties deelgenoot te maken van de
traditie en deze voort te zetten. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het
kerkelijke leven in uw omgeving. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de
inkomsten van een parochie. Daarmee kunnen we samen de Kerk doorgeven aan volgende
generaties.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op de vraag of het mogelijk is om een nalatenschap op een papier te schrijven en aan
iemand te geven.
Kan ik niet gewoon op een papier schrijven dat ik de parochie iets na wil laten en dat aan iemand
geven?
Een door uzelf geschreven, gedateerd en ondertekend document heet een codicil. U mag daarin uw
inboedel, kleding en sieraden verdelen en uw wensen over uw uitvaart kenbaar maken.
Geldbedragen kunt u er niet in opnemen. En als iemand het kwijtmaakt, is het ook echt weg.
Wanneer u een testament laat opstellen door een notaris, bent u er zeker van dat er zorgvuldig met
uw nalatenschap wordt omgegaan. Ook kunt u met een testament meer regelen dan met een codicil.
Bovendien bewaart de notaris het originele testament veilig in zijn of haar kluis.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van
dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen
over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen
bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
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Nalaten aan uw parochie is een waardevolle en troostrijke optie
Het Rijk van God is niet op een landkaart te vinden, het begint in de harten van mensen. Vanuit onze
kerkgebouwen komen wij tot allerlei vormen van naastenliefde en vrijwilligerswerk. Samen vormen
we een netwerk van liefde, verbonden met Christus, waarbij we ons geloof voeden en vieren in de
liturgie. In de catechese verdiepen we ons geloof en geven we het door aan anderen. Zo kan die
Blijde Boodschap ook voortleven in de harten van volgende generaties.
Voor steeds meer katholieken is het opnemen van de parochie in het testament een waardevolle en
troostrijke optie. Wilt u nadenken over het opnemen van de parochie in uw nalatenschap? Zo
kunnen we de Kerk, dat een netwerk van liefde is, samen doorgeven aan volgende generaties.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op de vraag: hoe kan ik nalaten?
Hoe kan ik nalaten?
Nalaten kan op twee manieren: via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is een vaste som geld
of een bepaald goed van vaste waarde, zoals een huis, een schilderij of antiek. Het is goed om na te
gaan wie u wat wilt nalaten. U kunt ook nalaten via een erfstelling. Dat is niet een vast bedrag, maar
een percentage van uw nalatenschap. Erfgenamen zijn de mensen of organisaties die u een
erfstelling nalaat. Zij ontvangen een aandeel na aftrek van de uitkering van legaten en eventuele
schulden. Behoort uw parochie tot de begunstigden? Dan zijn beide vormen geschikt. Wat u ook
kiest, in alle gevallen zullen uw medeparochianen u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van
dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen
over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen
bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
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Nalaten aan uw parochie is de katholieke traditie voortzetten in de toekomst
Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek kan zijn en blijven waar parochianen – jong
en oud – in volle overtuiging hun geloof kunnen belijden en elkaar tot steun kunnen zijn.
Tegenwoordig is de kerk niet voor iedereen een automatisme. Toch zijn er gelukkig veel
medeparochianen die er voor elkaar en voor anderen willen zijn. Denk daarbij aan de vele
vrijwilligers en beroepskrachten die zich inzetten voor de Boodschap van naastenliefde, dichtbij en
ver weg. Zij zijn, wellicht net als u, mensen die de kerk een warm hart toedragen.
De katholieke traditie en het doorgeven van de geloofswaarden verdient een vervolg in de toekomst.
Uw financiële steun daarbij voor de parochie is zeer welkom. De parochie steunen in de vorm van
een nalatenschap, is het overwegen meer dan waard.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op de vraag of de parochie erfbelasting moet afdragen.
Moet de parochie nog erfbelasting afdragen?
Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Dat deel van
uw nalatenschap dat u de parochie wilt nalaten, komt dus volledig toe aan uw (toekomstige)
medeparochianen. Zij zullen u dankbaar zijn voor uw steun.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw
testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw
nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van
dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen
over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen
meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen
bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk

