
  



HOE WAARDEVOL IS DE KERK VOOR U? 

 

Wilt u de normen en waarden, zoals u die van uw ouders heeft 

meegekregen, ook doorgeven aan de volgende generatie? Vindt u 

het belangrijk dat, als u kinderen en kleinkinderen hebt, zij kennis 

kunnen blijven maken met de parochiegemeenschap en met het 

werk van de kerk? Stilstaan bij ‘het einde’ is voor veel mensen 

moeilijk en een emotioneel gebeuren. Toch is het goed om even 

stil te staan bij de laatste fase in uw leven. Wat wilt u nalaten aan 

de volgende generatie? In deze folder vragen wij daarvoor graag 

uw aandacht. 

 

 

UW PAROCHIEKERN IS EEN GOED DOEL 

 

Het kan onzekerheid en onrust bij u, uw nabestaanden en mensen 

die u dierbaar zijn wegnemen, als u zelf uw laatste wil heeft 

vastgelegd in een testament. Vanzelfsprekend denkt u daarbij aan 

uw naasten. Wij vinden het bijzonder als mensen in hun laatste 

wil ook de parochiegemeenschap willen gedenken. Het betekent 

immers dat zij de parochie tijdens hun leven belangrijk en 

waardevol hebben gevonden. Ze hebben dan vaak samen met 

anderen in de kerk hun geloof beleefd en er mooie momenten 

gevierd of er juist kracht gevonden als het moeilijk was. 

 

Het verkrijgen van nalatenschappen 

en legaten helpt ons bij het in stand 

houden van onze parochiekern.  

De H. Laurentiuskerk is een 

monumentaal gebouw dat onderhoud 

vraagt. Dit geldt ook voor de 

terreinen eromheen, waaronder het 

mooie kerkhof. De salarissen van 

betaalde medewerkers moeten 

worden betaald. Ook de activiteiten 

van de vele vrijwilligers brengen 

kosten met zich mee. Met alle respect 

voor uw eigen beslissing willen wij u 

daarom attenderen op onze 

parochiekern als mogelijk goed doel 

voor uw testament.   



WAAROM EEN TESTAMENT? 

 

Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een 

testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen 

handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris kan u 

adviseren over de mogelijkheden en legt uw uiterste wil vast in 

een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als u en 

de notaris het testament hebben ondertekend. Het wijzigen van 

een testament is op elk moment mogelijk door het opmaken van 

een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een 

bestaand testament moet weer via de notaris worden geregeld. 

 

 

LEGATEN EN ERFSTELLING 

 

U kunt de parochiekern opnemen in uw testament in de vorm van 

een legaat of door een erfstelling. Een legaat is een vaststaand 

bedrag en/of een met name genoemde zaak, zoals een huis, een 

schilderij of juwelen. Een legaat komt de ontvanger pas na het 

overlijden toe. U kunt de parochiekern ook benoemen als  

(mede-)erfgenaam. Dat wordt een erfstelling genoemd. De 

parochiekern heeft dan, samen met eventuele andere 

erfgenamen, verantwoordelijkheid over uw nalatenschap. In het 

testament kunt u vastleggen hoe groot het percentage is dat 

iedere erfgenaam erft. 

 

 

GEEN BELASTINGAFDRACHT DOOR DE PAROCHIEKERN 

 

Per 1 januari 2006 zijn alle goede doelen met een ANBI status 

vrijgesteld van belasting over nalatenschappen en legaten.  

Ook de RK kerk in Nederland heeft een ANBI status. Dit betekent 

dat ook de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods door de 

Belastingdienst wordt gezien als een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Als u onze parochiekern in uw testament 

wilt laten opnemen kost dit ons later geen erfbelasting.  

  



HOE KAN IK HET REGELEN? 

 

De notaris maakt voor u een testament op of kan uw bestaande 

testament aanpassen. Aan het opstellen van een testament zijn 

kosten verbonden, maar vaak kunt u eerst geheel vrijblijvend een 

oriënterend gesprek aanvragen bij de notaris. Vraagt u wel van 

tevoren aan de notaris wat de kosten zijn. Na het overlijden 

krijgen de erfgenamen of legatarissen automatisch bericht via de 

notaris of de executeur, die de nalatenschap afwikkelt. 

 

 

VRAGEN? 

 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze folder? Wilt u meer weten 

over andere vormen van schenken bij leven? Of wilt u meer weten 

over de ANBI status van onze parochiekern? Neemt u dan contact 

op met het Kerkelijk Bureau, tel. 071-5612508,  

e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.  

U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

Maar u kunt natuurlijk ook bij uw notaris terecht. 

 

Bij voorbaat dank voor uw overweging. 

 

Beheercommissie van de  

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods  

van de Parochie H. Augustinus 

Leidseweg 102 

2251 LG Voorschoten  
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