
                                    NALATEN AAN DE KERK 

 

 

Algemeen 
 
Deze notitie is speciaal geschreven voor mensen die overwegen een bedrag na te laten aan de Kerk. 
 
Wellicht houden vragen rond uw nalatenschap u al enige tijd bezig: 
 

- Wat moet ik regelen? 
- Aan wie wil ik mijn bezit nalaten? 

 
Als u het een plezierig idee vindt dat u ook na uw leven van betekenis kunt zijn voor de Protestantse 
Gemeente Maassluis (PGM) dan kan dat.  Door de PGM als begunstigde in uw testament op te 
nemen help u mee de Kerk voor toekomstige generaties te bewaren. 
 
 

De Protestante Gemeente Maassluis als mede-erfgenaam 
 
Door het benoemen van de Protestante Gemeente Maassluis  tot mede-erfgenaam, naast 
bijvoorbeeld kinderen en familie, krijgt de PGM recht op een deel van uw nalatenschap.  Dit heet een 
‘erfstelling’.  Het is ook mogelijk om een vooraf vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed uit uw 
erfenis nalaten.  Dit heet een ‘legaat’. 
 
 

Erfstelling 
 
Bij een erfstelling vermaakt u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de Protestante Gemeente 
Maassluis.  De tekst die in dat geval in uw testament moet worden gebruikt luidt als volgt: 
 
“ik benoem tot mijn erfgenaam de Protestantse Gemeente Maassluis, gevestigd  te Maassluis.” 
 
 

Legaat 
 
Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat de Protestante Gemeente Maassluis een bepaald 
bedrag in geld (een vast bedrag of een percentage) zal ontvangen.  Behalve een bedrag in geld kunt u 
in een legaat ook een bepaald goed aan de PGM nalaten, b.v. een schilderij, aandelen of een huis.  
De ontvanger van een legaat heet een ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van 
de nalatenschap.  
 
De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt: 
 
“ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan 
de Protestante Gemeente Maassluis, gevestigd te Maassluis, een bedrag in contanten groot € ….,.. / 
het schilderij b.v. ‘Gezicht op de Haven’ of de woning gelegen aan de B-weg nr. 5 te M. 
 
 
 
 
 



Laat altijd een testament opmaken 
 
Als u geen testament laat opmaken wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld.  Indien 
aanwezig, hebben uw partner en kinderen recht op een deel van de erfenis.  Heeft u helemaal geen 
familie, dan vervallen al uw bezittingen aan de Staat.  Als u dit wilt voorkomen, moet u dit zeker laten 
vastleggen in een testament.  Het is dus eigenlijk raadzaam om altijd een testament op te laten 
maken.  Het opmaken van een testament gebeurt door een notaris. 
Overweegt u de Protestantse Gemeente Maassluis iets na te laten, laat dit dan vastleggen in het door 
een notaris op te stellen testament. 
 
 

Er is al een testament 
 
Is er al een testament maar is daarin niets opgenomen over het nalaten aan de Protestante 
Gemeente Maassluis dan kunt u de notaris verzoeken het bestaande testament aan te 
wijzigen. 
 
 

Contact 
 
Wilt u over dit onderwerp  vooraf van gedachte wisselen met een afgevaardigde van de Protestante 
Gemeente Maassluis dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters. 
 

  

 

 
 

 

 


