Uw steun is onze toekomst
nalaten aan uw parochie

Uw steun is onze toekomst
Deze brochure gaat over nalaten. Nalaten aan uw
parochie, om precies te zijn. Dat is misschien nog
nooit bij u opgekomen. Misschien wist u niet eens
dat dat kon. Vraagt u zich bovendien af: dóén
parochianen dat ook echt?

Om met dat laatste te beginnen: ja. Voor steeds meer katholieken is het
opnemen van hun parochie in hun testament een interessante en vooral
troostrijke optie. Uitspraken van een aantal van hen vindt u ook in deze
brochure terug. Hun motieven verschillen. Een ding komt telkens terug:
de waarde die ze hechten aan de voor het rooms-katholieke geloof zo
kenmerkende tradities, rituelen en sacramenten, nog steeds onlosmakelijk verbonden met het parochieleven.
God liefhebben is voor ons even vanzelfsprekend als onze naasten beminnen. We geven om én voor de ander. De verre missiewerken krijgen
aandacht in de collectes, evenals de slachtoffers van natuurrampen.
Maar ook zieke parochianen en naasten met financiële tegenslag kunnen
steevast op ons rekenen. We helpen en bidden. Alsof het de gewoonste
zaak van de wereld is. Omdat het dat voor ons ook ís.
Velen gunnen die liefde, vriendschap en warmte ook anderen. We
kunnen onze ogen er echter niet voor sluiten dat het aantal katholieken
terugloopt. Ook in ons bisdom en uw parochie. In veel jonge gezinnen
is de Kerk geen automatisme meer. Medeparochianen nu én straks zijn
meer en meer op zichzelf aangewezen. Terwijl ook zij er voor elkaar en
voor anderen willen zijn.
Uw steun in de vorm van (een deel) van uw nalatenschap, zou de parochie en de parochianen zeer welkom zijn. Dan blijft er een mooie plek
waar de jonge mensen van nu en straks in alle vreugde hun geloof kunnen belijden en tot steun van hun naasten kunnen zijn. Helemaal in lijn
met die prachtige opdracht in Marcus 12:31 waaraan ik al refereerde: ‘Gij
zult uw naaste beminnen als uzelf’.
Ik zou het bijzonder waarderen als u over nalaten aan uw parochie wilt
nadenken. U kunt er ook over van gedachten wisselen met iemand van
uw parochie. Deel gerust ook uw wensen over aanpalende onderwerpen
als de uitvaart, de mis, de crematie of een plaatsje op de begraafplaats.
Mochten hun gegevens in deze brochure ontbreken, vraag er dan het
bisdom naar. Op de achterkant van deze brochure leest u daar meer
over. Alvast hartelijk dank voor uw aandacht.
Dr. Gerard de Korte,
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
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Wat waren we dankbaar!
De betekenis van nalatenschap voor een parochie

Natuurlijk is het overlijden van een medeparochiaan in de eerste plaats
een droevige gebeurtenis. Maar als vervolgens blijkt dat de overledene
de parochie in zijn of haar testament heeft opgenomen, wordt het
verdriet gekoppeld aan dankbaarheid. Want hoe groot de nalatenschap
ook is, elk bedrag helpt de parochie voort te laten leven. Zoals dat ook
voor de parochie H. Franciscus en H. Clara geldt…
Het is zomer 2012. Het bestuur van de parochie H. Franciscus en H.
Clara heeft de rapporten van de monumentenwacht ontvangen over
de kerk en de pastorie. Een deel van de kap van de pastorie, een
Rijksmonument dat gebouwd is door de bekende architect Pierre
Cuypers, staat er niet goed voor. De kosten van de restauratie zijn
begroot op ruim € 50.000,-. Geen kleinigheid.
De pastorie fungeert niet alleen als woonhuis van de pastoor maar ook
als parochiecentrum voor de gehele parochie. We móéten het project
aanpakken, zegt de portefeuillehouder gebouwen. Het parochiebestuur
schaart zich achter zijn conclusie.
Legaat van € 40.000,Enkele weken later ontvangt de pastoor een brief van de notaris. “De
parochie is genoemd als begunstigde in een nalatenschap”, was de
boodschap. Een bekende parochiaan, trouwe kerkgangster, heeft de
parochie een legaat nagelaten van maar liefst € 40.000,-. Juist ten
behoeve van het onderhoud van de pastorie.

Pastorie van de parochie H. Franciscus en H. Clara

Andere bestemming
Als u een specifieke wens hebt voor de bestemming van een
nalatenschap, kunt u het beste eerst met uw parochie overleggen. De
parochie kan u helpen de doelstelling zo te omschrijven dat ook bij
eventuele wijzigende omstandigheden in de toekomst, uw bijdrage zo
goed mogelijk volgens uw wensen besteed kan worden.
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Mevrouw was de kerk en vooral de pastoor dankbaar voor hetgeen hij
voor haar had betekend bij het overlijden van haar man ruim tien jaar
geleden. Diverse gesprekken hadden ze over het verlies gevoerd, in
diezelfde pastorie. Haar laatste wens was dat het gebouw goed zou
worden onderhouden. Dan zou de pastorie voor andere parochianen net
zoveel kunnen betekenen als wat die voor haar had gedaan: een warm
thuis zijn.
Zeer erkentelijk
Dankzij het legaat kon het restauratieplan in 2013 uitgevoerd worden.
De pastorie staat er nu weer goed bij. Het bestuur van de parochie H.
Franciscus en H. Clara is de vriendelijke parochiaan daar zeer erkentelijk
voor.
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Het bisdom van
‘s-Hertogenbosch in
vogelvlucht

600-700: in den beginne
Brabant maakt in de zevende eeuw met het Evangelie kennis vanuit
twee richtingen. Lambertus, bisschop van Maastricht, meldt zich vanuit
het Zuiden. En vanuit het Noorden dringt de invloed van Willibrord hier
door. Als de periode van de missionering afgesloten is, komt het grootste gedeelte van het huidige bisdom onder het diocees Luik. Dit duurt
ongeveer achthonderd jaar. De feitelijke oprichting van het Bossche
bisdom is op 11 maart 1559.

De geschiedenis van het Bisdom van
‘s-Hertogenbosch gaat terug tot de zevende eeuw.
Stormachtig zijn de ontwikkelingen geweest.
Chaotisch soms. Maar er is wel degelijk een rode
draad waarneembaar: de geloofsbeleving met
ruimte voor en inbreng van regionale tradities en
de gemoedelijkheid van de streek.

12 december 1904: de toren valt
De prachtige Sint Pieter in Oirschot heeft meerdere restauraties meegemaakt. Op 12 december 1904, 17.15 uur, komt de zuidwestelijke
hoek van de toren naar beneden. Met dank aan architect Pierre Cuypers
is deze tussen 1909 en 1912 in ere hersteld. In WO II is de kerk zwaar
beschadigd; de restauratie, grotendeels door de parochianen zelf bekostigd, duurt tot eind 1952. In 1967 krijgt de Sint Pieter, als een van de
eerste gebouwen in Nederland, de status van Rijksmonument. De laatste
restauratie vindt plaats tussen 2009 tot 2012. Kosten: € 4,6 miljoen.
1945 – jaren ‘60: toenemend aantal Brabantse gelovigen
Na WO II worden de gezinnen, dorpen en steden als gevolg van de
babyboom groter. De gezondheidszorg verbetert, de mensen worden
ouder. Er ontstaan nieuwe woonwijken en nieuwe parochiekerken. Het
gevoel van verbondenheid met de katholieke kerk is sterk; gelovigen
gaan regelmatig naar de kerk, bidden, lezen kerkelijke en confessionele
bladen, trouwen kerkelijk en voeden hun kinderen katholiek op. Deze
groei blijft zichtbaar tot medio jaren ’60.
14 mei 1966: uitvaart Mgr. Bekkers
Wilhelmus Marinus Bekkers groeit in relatief korte tijd uit tot een nationaal bekende en gewaardeerde persoonlijkheid. Als bisschop is Bekkers
betrokken bij het Tweede Vaticaans Concilie, zorgt hij (mede) voor een
vernieuwing in de Nederlandse katholieke kerk, is hij een pleitbezorger
van de oecumene, en verkrijgt hij via het nieuwe massamedium televisie
een grote invloed op zowel katholieke als niet-katholieke tv-kijkers.
31 december 2009: H. Mis voor slachtoffers Q-koorts
De Q-koorts maakt in 2009 in ons bisdom veel slachtoffers. Tot half
december ontvangt de GGD Hart van Brabant maar liefst 1.346 meldingen. Bisschop Antoon Hurkmans, zelf boerenzoon, vindt dat de overheid
te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen. Hij besluit een
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mis op te dragen speciaal voor de getroffenen. Na afloop van de viering
steekt hij hen een hart onder de riem in de Bisdomzaal aan de Parade.
De dag van vandaag: collecteren voor de Vastenactie
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie is een initiatief van het Nederlands episcopaat onder leiding van kardinaal Alfrink in 1961. De parochies nemen de uitvoering ervan ter hand. Werkgroepen verspreiden
de vastenzakjes. Het bestuur van de Vastenactie selecteert ieder jaar de
aanvragen. Vooral kleine, afgeronde projecten krijgen steun. Tot op de
dag van vandaag is de Vastenactie een van de belangrijkste collectes in
de parochies van ons bisdom.
Naar de toekomst
Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch met al haar levendige parochies zal
ook in de toekomst van grote betekenis zijn voor de rooms-katholieke
gelovigen binnen de grenzen van het bisdom. Hun aantal loopt echter
wel terug. Ter dekking van de kosten van zowel het kerkelijke als het
parochieleven zijn aanvullende geldstromen nodig. Nalatenschappen
vormen daarbij een steeds belangrijker bron. Alleen zo kunnen we de
Kerk doorgeven aan volgende generaties.
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Mc. 12, 41-44
Hij ging tegenover de offerkist
zitten en keek toe, hoe het volk
koperstukken daarin wierp, terwijl
menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe,
die er twee penningen, ter waarde
van een cent in wierp. Hij riep nu
zijn leerlingen bij zich en sprak:
“Voorwaar, Ik zeg u: die arme
weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist
wierpen; allen wierpen ze er iets in
van hun overvloed, maar zij offerde
van haar armoe al wat ze bezat, alles
waar ze van leven moest.”
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Nadenken over
het aardse einde
Wanneer ons einde komt, is aan God. Ons leven
ligt, zo geloven wij immers, in zijn hand. Maar
dat betekent niet dat we ons er niet op kunnen
voorbereiden. U kunt diverse zaken in eigen
hand nemen. Zoals: uw uitvaart. Hoe ziet u die
voor zich? Een mooi persoonlijk afscheid zal niet
direct de pijn van uw overlijden bij uw dierbaren
wegnemen. Maar het helpt hen wel het verlies te
accepteren en in alle liefde aan u terug te denken
in afwachting van de hereniging in de hemel.

Eucharistieviering of Woord- en gebedsdienst
Kiest u voor een kerkelijke uitvaart? Dan kan dat op twee manieren. Via
een Eucharistieviering of in een Woord- en gebedsdienst.
• Een uitvaart tijdens een Eucharistieviering veronderstelt dat u en uw
familie de nodige binding met het eucharistisch leven van de Kerk hebben. De uitvaartmis wordt opgedragen door een priester, eventueel geassisteerd door een diaken of pastoraal werkende die ook een deel van
de voorbereiding op de uitvaart kan verzorgen. De uitvaartmis heeft het
karakter dat u vertrouwd zal zijn. Overigens worden overleden parochianen ook altijd herdacht in de reguliere zondagsmis na hun uitvaart.
• Wanneer u minder affiniteit met de Eucharistieviering hebt, bestaat
de mogelijkheid van een Woord- en gebedsviering. Tijdens deze dienst
wordt geen Heilige Communie uitgereikt.
Avondwake
Een van de onderdelen van de kerkelijke uitvaartplechtigheden is de
avondwake. Deze heeft de vorm van een Woord- en gebedsviering, en
vindt plaats op de vooravond van de uitvaart. De avondwake is een biddend voorbereiden op de uitvaart.
Als u thuis ligt opgebaard kan deze voorbereidende viering ook thuis
plaatsvinden. Vanouds bestaat immers het gebruik om in het huis van de
overledene samen te komen voor gebed en wake. Zoals bij de uitvaart
kent ook de avondwake een structuur en zijn er altijd vaste elementen
zoals een lezing uit de H. Schrift, gebed en stilte..
Persoonlijke bijdragen
Hoewel de katholieke uitvaartliturgie een eigen vaststaand patroon
heeft, is er ook ruimte voor aanvullende persoonlijke bijdragen. Denkt u
aan het ontsteken van kaarsen door uw directe nabestaanden. Aan het
plaatsen van de foto op uw kist. Of aan het laten voorlezen van Bijbelteksten die u dierbaar zijn, het zingen van liederen en het laten uitspreken van een voorbede.
Vraag uw pastoor
Bespreek deze onderwerpen gerust een keer met uw pastoor. Datzelfde
geldt voor de keuze tussen begraven (eventueel op de begraafplaats
van uw kerk) en cremeren. En deel de uitkomsten van uw overwegingen
met uw familie. Dan weten zij wat hen te doet staat als het zover is. Voor
u is er de geruststelling dat God u door de dood heen zal vergezellen op
de wijze die het beste bij u past.
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In 6 stappen naar uw
laatste wil
Uw wensen rond de uitvaart en het verdelen
van dierbare goederen kunt u vastleggen in
een eigenhandig geschreven en ondertekend
document. Zaken van waarde en geld mogen in
Nederland echter alleen in een officieel, door een
notaris opgesteld, testament worden toegewezen.
Mocht u geen notaris hebben of kennen, informeer
dan bij uw parochieadministratie.
Vóór het bezoek aan de notaris kunt u al veel ter
voorbereiding doen.

1e stap: maak een overzicht van uw bezittingen
Veel mensen vergaren gedurende hun leven meer dan ze denken. Dat
geldt wellicht ook voor u. Het begint met vermogen. Hoeveel hebt u
op de bank staan? Bezit u effecten? Zijn er lijfrentes? Hoeveel is uw
koophuis waard (verminderd met een hypotheek)? Dan hebt u natuurlijk
huisraad. Schilderijen, muziekinstrumenten, boeken, fotoalbums. Maar
ook tastbare herinneringen aan uw parochieleven die u een dierbare wilt
nalaten. Misschien een fraaie bijbel die al generaties lang in de familie is.
Zet alles wat u wilt en kunt nalaten op een rijtje. Een notaris kan u hierbij
hulp bieden.
2e stap: stel de begunstiging vast
Welke familieleden en vrienden wilt u in uw testament benoemen? Welke
organisaties? Welke goede doelen? Hopelijk komt ook uw parochie in
aanmerking. Zijn er misschien mensen die u expliciet uit wilt sluiten? Het
overzicht dat u maakt, helpt u bij stap 3: de verdeling.
3e stap: verdeel uw bezit
Nalaten kan op twee manieren: via een legaat of via een erfstelling.
• Een legaat is een vaste som geld of een bepaald goed – denkt u aan
een huis, een schilderij, antiek – van een vaste waarde. Wie wilt u wat
nalaten?
• Een erfstelling is een percentage van uw nalatenschap. Erfgenamen
(de mensen of organisaties die u een erfstelling nalaat) ontvangen hun
aandeel na aftrek van de uitkering van legaten en eventuele schulden.
Behoort uw parochie tot de begunstigden? Dan zijn beide vormen
geschikt.
4e stap: benoem een executeur
Dit is degene die uw laatste wil uitvoert. Een executeur legt na uw
overlijden contact met uw notaris en zorgt ervoor dat rekeningen
betaald worden. Dit is verantwoordelijk werk dat u alleen toevertrouwt
aan iemand die u daar ook echt toe in staat acht. Kent u niemand in uw
omgeving? Vraag dan uw notaris. Vertel de door u beoogde executeur
wel dat u hem of haar graag benoemt.

12

13

5e stap: spreek af met een notaris
De notaris zet al uw wensen om in juridische bepalingen. Het
kennismakingsgesprek kost u meestal niets. Voor het vervolgtraject
kunt u de notaris om een offerte vragen. Vaak kan de notaris al aan de
hand van een, hooguit twee gesprekken een concepttestament voor u
opstellen.
6e stap: onderteken uw testament
Staat alles naar wens op papier? Dan ondertekent u het officiële
testament. Uw notaris geeft u een kopie ervan om thuis te bewaren; het
origineel gaat bij de notaris in de kluis. Vervolgens wordt uw testament
in het Centraal Testamentenregister ingeschreven. Wilt u uw laatste wil
naderhand wijzigen? Dat kan op elk moment weer bij de notaris.

Wat als u geen testament hebt?
In dat geval worden uw bezittingen na uw overlijden volgens de wet
verdeeld onder uw wettige partner en kinderen. Als u die niet hebt, valt
alles toe aan andere familieleden. Hebt u helemaal geen familieleden,
dan is de Nederlandse staat uw enige erfgenaam. Daarom is het
zo belangrijk dat u een testament opstelt: u kunt dan zelf over uw
nalatenschap beslissen.
Geen erfbelasting
De belastingdienst heeft het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap én
de zelfstandige onderdelen daarvan aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instellingen. Dat betekent dat ook uw parochie is vrijgesteld
van het afdragen van erfbelasting. Een prettig idee: dat deel van uw
nalatenschap dat u de parochie wilt nalaten, komt volledig toe aan uw
huidige en toekomstige medeparochianen.
Testament of levenstestament?
Dit zijn verschillende begrippen. In een testament, uw officiële laatste
wil, staat wat er na uw overlijden dient te worden geregeld. Daarnaast is
er tegenwoordig het levenstestament. Daarin legt u zaken vast voor de
bijzondere situatie dat u door een gezondheidsprobleem bij leven zelf
geen beslissingen meer kunt nemen: u machtigt dan iemand daarvoor.
Ook voor dit levenstestament kunt u bij een notaris terecht.
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‘Vanwege dat warme bad’
Lees hier de overwegingen van anderen om hun
parochie in hun testament op te nemen. Zoveel
mensen, zoveel motieven, zoveel gedachten.
Wellicht inspireren ze u…

Symbolen van een rijk parochieleven
“Ik heb alles nog in huis van mijn eerste sacramenten. Mijn doopjurk, de
jurk die ik bij mijn eerst communie droeg, en dezelfde maar dan twee
maten groter bij mijn vormsel, het bijbeltje dat ik van meneer pastoor
kreeg, een boekje met gedichten, m’n eerste en trouwens ook enige
kruisje. Dit zijn ultieme symbolen van mijn parochieleven. Moge dat rijke
leven anderen van evenveel waarde zijn.”
Voor het orgel
“Ik mocht als kind de muziek omslaan van onze organist. Prachtig vond
ik dat, al mijn vriendjes waren jaloers. Dat orgel is me altijd dierbaar
gebleven. Ik laat de parochie daarom een zeker bedrag na dat bestemd
is voor het onderhoud van het orgel. Men kon mij natuurlijk niet beloven
dat datzelfde orgel er ook na mijn overlijden nog staat. Dan mag het
legaat natuurlijk aan iets anders besteed worden. Maar alleen het idee
maakt al blij.”
Warm bad
“Bijna mijn hele leven woonde ik in Den Helder. Drie jaar geleden ben
ik naar Brabant verhuisd. Wat een verschil. De warmte hier, de aandacht
die mensen voor elkaar hebben, de vriendelijkheid. Mijn nieuwe medeparochianen hebben me zonder reserve opgenomen, volledig. Een warm
bad, zo voel ik het. Dat mag niet verloren gaan!”
Iets terugdoen
“Wat de Kerk en dan vooral mijn parochie voor me heeft betekend? In
één woord: troost. Ik heb veel tegenslag ondervonden. Een voor een zijn
mijn familieleden heengegaan. Maar ook in die moeilijke tijden kon ik
rekenen op de troost van de Heer én van de parochie. Door die in mijn
testament te begunstigen, doe ik iets terug. Graag zelfs.”
Nog lang op dat ene plekje
“Dit zijn mijn overwegingen. Twee van mijn kinderen gaan niet meer naar
de kerk. De derde wel, hier bij mij in de straat. Van haar kinderen viert er
één ook trouw de Eucharistie mee. Elke zondag zit ze naast me. Laat ze
alsjeblieft nog heel lang op dat plekje mogen blijven zitten. Daar draag
ik met dat stukje nalatenschap aan bij.”
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‘Mensen nemen vaak zelf
contact op om over hun
nalatenschap te praten’
Hij werkte in een Tilburgs ziekenhuis, woonde een
tijdje in Congo en was ruim twintig jaar directeur
van het Liliane Fonds. En nu, als vice-voorzitter
van het parochiebestuur van de parochie O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen (Heikant-Quirijnstok) in
Tilburg-Noord, gaat Geert Dollevoet in gesprek
met mede-parochianen over onder meer het
onderwerp nalatenschappen. Wat trekt hem daarin
aan? En hóé pakt hij het aan?

Geert: “Financiën zijn ook in onze parochie best een zorgenkindje. We
proberen de kosten te drukken waar het maar kan. Van de andere kant
doen we er alles aan om onze inkomsten te vergroten. Daar kunnen nalatenschappen natuurlijk goed bij helpen. Toen ik bij het Liliane Fonds in
dienst was, heb ik me daar ook altijd mee beziggehouden.”
Signaal
Stapt hij dan zomaar op mensen af om over hun testament te praten?
“Meestal niet hoor. De meeste mensen komen er zelf wel mee. Maar”,
zegt Geert lachend, “als ik een signaal krijg dat iemand erover nadenkt
om de parochie te begunstigen, heb ik er geen moeite mee om zelf de
telefoon te pakken.”
Luisteren en verduidelijken, zo vat Geert Dollevoet zijn taak samen. Hij
legt mensen de spelregels uit, wijst hen op de mogelijkheden van het
nalaten, en beantwoordt hun vragen. “Geheel vrijblijvend hoor”, licht hij
toe. Vraagt hij dan naderhand nog of ze de parochie in hun testament
hebben opgenomen? “Welnee. Je moet mensen ook niets opdringen.
De meesten van ons zijn mans genoeg om zelf beslissingen te nemen.”
Niet ingewikkeld
Ook helpt Geert vrijwilligers in andere parochies over nalatenschappen
te spreken. Hij zegt: “Dat is, net als het nadenken over de laatste wil en
het testament, allemaal niet zo ingewikkeld. Waarom zou je het ook niet
doen? Ik vind het een mooie gedachte. Je helpt er mede-parochianen en
de kerk toch mee?”
En de basis ligt er al: de brochure die u op dit moment aan ’t lezen bent.
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Meer informatie?
Het pastoraal tem praat graag met u verder over onderwerpen als de
laatste levensfase, het aardse einde, en uw nalatenschap. Wendt u zich
gerust tot hen. Hebt u hun gegevens niet voorhanden, neem dan contact op met Ton Lansdaal van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Dan
verwijst hij u verder.
Bisdom van 's-Hertogenbosch
A.G.A. (Ton) Lansdaal
Opbouwwerker
Parade 11
5211 KL 's Hertogenbosch
(073) 523 2025
tlansdaal@bisdomdenbosch.nl
Foto’s: www.kerkfotografie.nl
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