
 
 
 
 
 

WIE IS ONZE 
ERFGENAAM? 
 

WELDOEN 
DOOR 

 NA TE LATEN 
 

Handreiking voor christenen 
bij het maken van een testament. 
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INLEIDING 
 
Veel mensen zien op tegen het maken 
van een testament.  
Het kost denkwerk, tijd, geld en niet te 
vergeten emoties.  
Onderling wordt er niet vaak over 
gesproken.  
Deze folder helpt er hopelijk bij.  
Zo’n gesprek over een testament kan een  
bijzondere diepgang krijgen, want het 
gaat dan niet alleen om praktische zaken, 
maar we delen ook iets van onze visie op 
dood en leven, op ons bezit en het 
rentmeesterschap. 
 

VERANTWOORDELIJK LEVEN 
 
Als christenen willen we verantwoordelijk  
omgaan met ons leven. Dat wil zeggen, 
dat we zo met onze tijd, onze bezittingen, 
onze relaties en ons geld willen omgaan 
dat het tot eer is van God.  
Te vaak wordt gedacht dat die 
verantwoordelijkheid ophoudt bij ons 
sterven. Dat is echter niet zo. 
De bijbel leert ons dat we rentmeesters 
en dus geen eigenaars zijn van al het 
goede dat God ons toevertrouwt!  
God is de Gever.  
Ons wordt opgedragen de aarde te 
bewerken en te bewaren (Genesis.2 
vs.15) en uiteindelijk zal ons gevraagd 
worden daarover rekenschap  
af te leggen (Lucas.12 vs.41-48).  
Dat wat we ontvangen, behoren we te 
delen met anderen.  

Het is Gods wil dat wij, net als Hijzelf, 
vrijgevig zijn  (2 Corinthe.9).  
De verantwoordelijkheid die we voor 
anderen hebben strekt zich uit over ons 
hele leven, tot en met onze laatste wens. 
  
 

NAAR DE NOTARIS 
 
Natuurlijk kunt u uw wensen in een zelf 
geschreven document vastleggen.  
Voor zaken als de liturgie van de 
begrafenis of het verdelen van de kleine 
spulletjes is dat inderdaad mogelijk.  
Als het om geld en goederen (huis etc.) 
gaat, is een officieel testament 
noodzakelijk.. 
De stap naar een notaris is tegenwoordig 
klein.  
Velen van hen kennen een eerste gratis 
gesprek van een half uur.  
Het maken van een testament wordt om  
emotionele redenen dus vaak uitgesteld.  
Terwijl een testament een bijzondere  
mogelijkheid is  

 
om financieel te onderstrepen  
waar ons hart naar uit gaat:  

 
de zorg voor de familie, de kerk, allerlei 
‘goede doelen’.  
Hoe groot of klein iemands bezit ook is.  
Dat maakt het voor uw nabestaanden, 
die dan toch al een moeilijke tijd 
doormaken, makkelijker om de zakelijke 
dingen na uw overlijden goed af te 
wikkelen. 
 



WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? 
 
Er zijn verschillende manieren waarop u 
kerken en ‘goede doelen’ financieel 
kunt steunen, zowel na uw overlijden 
als tijdens uw leven. 
 
Een legaat 

 
In uw testament kunt u met een 
zogenoemd legaat zelf omschrijven wat 
u van uw erfenis wenst na te laten aan 
de kerk of aan een goed doel. Dit kan 
een geldbedrag zijn, maar ook een 
roerende- of een onroerende zaak, 
zoals een huis of een schilderij. 
 
Voorbeeld van een legaat is: 
“ik legateer (eventueel: vrij van 
rechten en kosten) en uit te keren 
binnen zes maanden na mijn overlijden 
aan de Vrije Evangelische Gemeente in 
Heerde (Kruiskerk) een bedrag in 
contanten groot…” 
 
Een erfstelling 
 
U kunt naast uw familieleden ook 
andere personen of instellingen (de 
kerk) in uw testament opnemen. Zo kan 
een kerk tot (mede)erfgenaam 
benoemd worden. Dit wordt een 
erfstelling genoemd. De erfgenamen 
krijgen hun deel van de erfenis als alle 
rechten aan anderen van de 
nalatenschap zijn afgetrokken. 
Omdat het onzeker is hoe groot uw 
bezit is na uw overlijden, is het mogelijk 

een bepaling in uw testament te laten 
opnemen waarin staat dat het totaal 
van de legaten nooit meer mag zijn dan 
een bepaald percentage van de 
nalatenschap. 

 
Voorbeeld van een erfstelling is: 
“ik benoem tot erfgenaam voor …… 
deel de Vrije Evangelische Gemeente in 
Heerde (Kruiskerk)….” 
 

Schenkingen  
 
De overheid moedigt via de belastingwet 
het schenken aan kerken en goede 
doelen aan. Naast de lagere 
successierechten bij nalatenschappen, 
zijn er ook voordelen van schenkingen bij 
het leven. 

 Aan instellingen met een goed 
doel kunt u binnen een periode 
van 24 maanden een max. bedrag 
schenken (ruim 4000 euro)  
zonder dat de instelling daarover  
schenkingsrecht hoeft te betalen. 

 Als u zich verplicht om vijf jaar 
lang een bepaald bedrag aan de 
kerk te schenken, is het hele 
bedrag aftrekbaar voor de  
inkomstenbelasting.  
Zodra u overlijdt, vervalt de 
verplichting. 
Dit noemen we een 
lijfrenteschenking of 
periodieke schenking. 

 
U kunt altijd contact opnemen een 
notaris 

De tekst van deze Pastorale Handreiking 
is opgesteld naar aanleiding van het 
verschijnen van de brochure ‘weldoen 
door nalaten’. Dit is een handreiking  
voor christenen bij het maken van een 
testament, uitgegeven door de 
samenwerking van 28 organisaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


