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De Kerk is 
een netwerk 
van liefde

De Kerk is een net-

werk van liefde rond 

Christus. Voor velen is het beeld van het 

netwerk van liefde iets geworden dat 

inspireert en in het hart wordt bewaard.

Het is een netwerk verbonden met Chris-

tus, waarbij we ons geloof voeden en 

vieren in de liturgie en het verdiepen en 

doorgeven in de catechese.

Vanuit onze kerkgebouwen komen wij 

tot allerlei vormen van naastenliefde en 

vrijwilligerswerk. Samen zijn we een 

netwerk, dat midden in de samenleving 

staat en dat verbindingen aangaat met 

mensen met wie we op mogen trekken.

Op allerlei plaatsen bieden we steun, 

omdat het evangelie ons daartoe aanzet. 

In Christus’ Naam komen we bij mede-

mensen voor wie de Blijde Boodschap 

van het evangelie bedoeld is.

Het netwerk van liefde wordt geïn-

spireerd 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 die-

nen. We mogen ons inzetten voor alles 

wat ons in kracht van de Heilige Geest 

tot Kerk maakt. We vieren de liturgie: 

de eucharistie als bron en hoogtepunt 

en de andere sacramenten. We geven 

het geloof door in de verkondiging van 

het evangelie en in de catechese. En als 

netwerk van liefde laten we ons geloof 

blijken in daden van liefde: diaconie.

Het gebed helpt ons om onze blik en ons 

hart helder te houden. Het helpt om 

duidelijk te zien waar nood is, waar een 

vraag aan ons wordt gesteld en hoe we 

onze talenten kunnen inzetten. In het 

gebed kunnen we ervaren dat de Heer 

ons voortdurend wil bemoedigen en tot 

hulp wil zijn.

We mogen bijdragen aan een bescha-

ving van liefde, bijdragen aan een 

gemeenschap die opbouwt in plaats van 

afb reekt. Dat mogen we doen op de plek 

waar we wonen en actief zijn, waar we 

bidden en elkaar tot steun zijn, met de 

talenten die ons als persoon en als ge-

meenschap zijn gegeven. Het is duidelijk 

dat het Rijk van God en ook een bisdom, 

parochie of geloofsgemeenschap niet op 

de landkaart te vinden zijn, want het 

begint in de harten van de mensen.

Nalaten aan uw parochie is daarom het 

overwegen meer dan waard. Ik wil die 

uitnodiging aan u, om na te denken 

over een nalatenschap voor uw parochie, 

graag onderstrepen. Want ook daarmee 

kunt u bijdragen aan het netwerk van 

liefde.

Mgr. Van den Hende
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Het netwerk van 
liefde krijgt veel 
voor elkaar

Het netwerk van liefde krijgt veel voor 

elkaar. In het verleden zijn bijvoorbeeld 

veel ziekenhuizen en scholen gesticht 

door mensen vanuit hun religieuze inspi-

ratie. Hedendaagse generaties bouwen 

voort op die religieuze erfenis door de 

contacten die vanuit de Kerk met scholen 

worden onderhouden, met ziekenhuizen 

en zorginstellingen.

De plek die de Kerk inneemt in de samen-

leving is de laatste decennia veranderd. De 

Kerk en geloof zijn voor veel mensen niet 

vanzelfsprekend. Dat betekent dat steeds 

opnieuw geïnvesteerd moet worden in 

het opbouwen van een netwerk. De Kerk 

werkt hiervoor ook samen met mensen 

die vanuit een andere inspiratie willen 

bouwen aan een beschaving van liefde. 

De Kerk stemt zich in elke tijd af op wat 

haar te doen staat. Ook nu nemen paro-

chianen en parochies initiatieven om klein 

en groot leed te lenigen. Ze zijn daarin 

bondgenoot van mensen van goede wil.

Parochies helpen mee en stonden mede 

aan de wieg van voedselbanken, kring-

loopwinkels, vluchtelingenwerk en hulp 

aan mensen in ontwikkelingslanden. U 

kent ongetwijfeld in uw eigen parochie 

deze of andere voorbeelden.

De Kerk heeft als inspiratie de liefde van Chris-

tus, die zegt: blijft in mijn liefde (Johannes 

15, 9). Gelovigen laten zich raken door het 

evangelie. Heel belangrijk daarbij is Matteüs 

25, waarin Jezus spreekt over de werken van 

barmhartigheid. Elke mens is gemaakt naar 

Gods beeld en in de mens in nood mogen we 

Christus herkennen.

Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel 

van het netwerk van liefde dat de Kerk is. We 

zijn verbonden als gelovigen, als parochies en 

als Wereldkerk, met mensen die ons voor-

gingen en die na ons komen. We zijn samen 

Kerk, hier en nu, verbonden met elkaar door 

de tijden heen.

Als u nadenkt over nalaten aan het netwerk 

van liefde kiest u voor een goed doel. Het net-

werk van liefde behaalt concrete resultaten, 

maar meer nog gaat het om een inspanning 

en gelovige inzet: hier gaan we voor, dit vinden 

we belangrijk. De liefde van Christus spoort 

ons aan (2 Korintiërs 5, 14) en daarbij stemt de 

Kerk zich af op wat haar te doen staat.

In de parochie wordt het geloof beleefd en 

geleefd. Hier wordt het geloof doorgegeven 

aan nieuwe generaties, om te inspireren met 

die boodschap van liefde.



Verschillende 
mogelijkheden

Schenken via een legaat
Een legaat is een bepaling in uw testa-

ment die aangeeft dat u een vastgesteld 

geldbedrag of een bepaald goed (bijvoor-

beeld een huis) nalaat aan een door u 

gekozen persoon of organisatie. Zo kunt 

u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam 

benoemen en daarnaast een bepaald 

bedrag als legaat schenken aan de Kerk.

Schenken via een erfstelling
Een erfstelling is een deel (percentage) 

van uw bezit dat door middel van uw 

testament aan de erfgenamen wordt toe-

bedeeld. Als u de Kerk in uw testament 

tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent 

dit dat de Kerk in aanmerking komt voor 

(een deel van) de erfenis. Als alle rechten 

van anderen (legaten, boedelkosten en 

overige schulden) van de totale nalaten-

schappen zijn afgetrokken, krijgen de 

erfgenamen hun erfdeel.

Wat wilt u nalaten 
aan de Kerk en 
de wereld?

Met een testament geeft u zelf uw nala-

tenschap vorm: nu en later. Een van de 

eerste zaken waar u over na zult denken, 

is aan wie en wat u wilt nalaten. Niet 

bepaald eenvoudige beslissingen, want 

vaak gaat het om kwesties die u na aan 

het hart liggen. U wilt graag iets aan de 

wereld en de Kerk achterlaten, meegeven 

waar u voor staat, waar u in gelooft. 

Hoe werkt het?
Een testament opstellen en wettelijk 

registreren kan alleen bij een notaris. U 

bespreekt uw situatie en wensen in een 

persoonlijk gesprek. De notaris infor-

meert en adviseert u over de verschillen-

de mogelijkheden. Het is aan te raden 

om vooraf goed na te denken over uw 

wensen. Nadat u samen alles grondig 

heeft doorgesproken, stelt de notaris een 

ontwerptekst op. Deze mag u thuis con-

troleren. Is alles naar wens? Dan maakt 

u een nieuwe afspraak bij de notaris en 

ondertekenen u en de notaris de akte. 

Daarna is uw testament rechtsgeldig.

“We zijn 
verbonden met 
elkaar door de 
tijden heen.”

Handig
om te weten



Geen erfbelasting
Parochies zijn als Algemeen Nut 
Beogende Instelling vrijgesteld 
van erfb elasting. Dat deel van 
uw nalatenschap dat u 
de parochie wilt nalaten, 
komt dus volledig toe aan 
uw (toekomstige) 
medeparochianen.

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.

Wat als u geen 
testament hebt?
Dan wordt uw bezit na uw 
overlijden volgens de wet 
verdeeld onder uw wettige 
partner en kinderen. Als u die 
niet hebt, valt alles toe aan 
andere familieleden - en in 
laatste instantie aan de Staat. 

Handig
om te weten



In zes stappen naar uw laatste wil

Een testament is het officiële document waarin u – onder 
meer – vastlegt hoe u uw nalatenschap wilt verdelen. Het 

moet altijd door een notaris worden opgesteld. Voor u 
deze bezoekt, kunt u al veel ter voorbereiding doen. 

1

Maak een overzicht van uw bezittingen
Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis, aan uw dierbare 

spullen, schilderijen, sieraden, een kostbare bijbel.

2

Stel de begunstiging vast
Wie wilt u in uw testament benoemen? Welke 

organisaties? Welke goede doelen? Uw parochie?

3

Verdeel uw bezit
Denk hierbij aan legaten – een bepaald geldbedrag of een bepaald goed – 

en erfstellingen – een deel van of uw gehele nalatenschap.



4

BenoeM een eXecuteur
De executeur is degene die uw laatste wil uitvoert. Vaak een familielid of 

een verstandige vriend of kennis. Ook de notaris kan executeur zijn.

5

Spreek aF Met een notaris
De notaris zet al uw wensen om in juridische bepalingen. 

Vertel hem of haar wat uw ideeën zijn.

6

Onderteken uw testaMent
Staat alles naar wens op papier? Dan ondertekent u het offi  ciële testament. 

U krijgt een kopie. Daarnaast wordt een kopie opgeslagen in de kluis 
van de notaris en opgenomen in het Centraal Testamentenregister.
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