
2 op de 3 mensen wereldwijd kent Jezus nog niet

Deel uw geloof door uw nalatenschap



Levensveranderend
Gods liefde bekendmaken, wereldwijd! 
Zodat mensen overal op aarde Jezus 
Christus leren kennen als hun Verlosser en 
Hem gaan volgen in hun leven. Dat is onze 
missie als Verre Naasten. Een geweldige 
missie, die we als christenen – broers en 
zussen in Christus – wereldwijd gezamen-
lijk mogen aangaan. Ik vind het bijzonder 
om te bedenken dat Gods kerk er al was, 
lang voordat u en ik geboren waren en blijft 
bestaan, ook als u en ik niet meer op deze 
aarde zijn.

Het raakt me diep als ik hoor en lees wat 
het ontdekken van Jezus’ liefde betekent 
voor mensen. Hoe levensveranderend deze 
ontdekking is. Zo vertelde een Indiase evan-
gelist mij over zijn ervaringen. Hij deelde 
het evangelie met tempelprostituees. 
Vrouwen en meisjes die leven onder vrese-

lijke omstandigheden en misbruikt worden 
uit naam van religie… Dankzij Gods genade 
leerden 15 vrouwen de Heer kennen. Zij 
stopten met hun werk als tempelprosti-
tuee en 6 van deze vrouwen zijn zelf als 
zendelinge gaan werken in verschillende 
andere plaatsen in India! Zo gaat het evan-
gelie verder. 
Ik sprak een Braziliaanse jongen die als 
18-jarige een levensgevaarlijke operatie 
onderging en daarin Gods nabijheid 
ervaarde. Nu studeert hij theologie. Dat 
Jezus de weg, de waarheid en het leven is, 
wil hij delen! 
Ik moet denken aan een Oegandese vrouw 
die kinderwerk in de kerk coördineert. Ze 
legde mij enthousiast uit dat ze trainingen 
wil geven aan ouders, over hoe zij een 
voorbeeld kunnen zijn voor hun kinderen. 
Zodat kinderen ervaren dat ze geliefd zijn, 

door hun ouders én hun Hemelse Vader. Ze 
was dankbaar en blij met deze mogelijkheid 
om een instrument van God te zijn.

Geloof delen, is geen gemakkelijke leus 
of loze uitspraak. Het is wat wij doen als 
christen als we leven met God, op allerlei 
manieren en in verschillende plaatsen. Als 
directeur van Verre Naasten zie ik mensen 
die dit verlangen delen en hier vorm aan 
geven, door ons werk financieel mogelijk te 
maken. Tijdens, maar ook ná hun leven hier 
op aarde. Daar word ik stil van. Met deze 
brochure willen we u informeren over de 
mogelijkheid om een deel van uw erfenis na 
te laten aan Verre Naasten. Gods werk gaat 
door, nu en later!

Klaas Harink
Directeur Verre Naasten

‘Geloof delen, 
is geen gemakkelijke leus of loze 
uitspraak. Het is wat wij doen als 
christen als we leven met God, op 

allerlei manieren en in verschillende 
plaatsen’



Historie
Verre Naasten is geworteld in de GKv. In 
1958, zo’n tien jaar na het ontstaan van de 
vrijgemaakte kerken in Nederland, werd 
ds. M. K. Drost als eerste zendeling uitge-
zonden naar Papoea, destijds Nederlands 
Nieuw-Guinea. Er kwamen zendingsposten, 
met meer zendelingen (zoals ds. K. van der 
Velden) en verpleegkundigen, onderwijzers 
en technisch personeel. Verre Naasten was 
van oorsprong de hulporganisatie, daar 
waar zending werd bedreven. Deze eerste 

Wie is 
Verre Naasten?

Verre Naasten is een landelijke 
mission-organisatie die Nederlandse 
kerken ondersteunt bij de uitvoering 
van hun mission-werk wereldwijd.

zendingsfase was echt gericht op het (nog 
onbekende) Goede Nieuws vertellen en 
barmhartigheidswerk. Daarna volgde een 
periode waarin het zendingswerk zich 
richtte op opleiden en trainen. Zendelingen 
zoals ds. Thijs Blok en ds. Frans Wisselink 
woonden bijvoorbeeld in Congo en werkten 
aan een theologische opleiding daar. 
Tegenwoordig is zending en hulpverlening 
in elkaar geschoven en dat noemen we 
mission. Nu ondersteunen we lokale kerken 
wereldwijd in het mission-werk dat zij 
doen in hun eigen taal en eigen  omgeving. 
Dit doen we in binnen- en buitenland. 
Verre Naasten werkt nauw samen met 
 regionale samenwerkingsverbanden, zoals 
Indonesië Mission, Utrecht Mission en 
 Zuid-Afrika Mission.

Onze missie: Alle mensen wereldwijd 
geloven in Jezus Christus als hun 
Verlosser en gaan Hem volgen.

God maakt zich in de Bijbel bekend als 
een God die liefdevol de wereld regeert. 

Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de 
wereld te verlossen. Mission mag gaan in 
het spoor van Jezus, die in liefde omziet 
naar mensen en hen wil bevrijden, nú en 
straks. Gedreven door Jezus’ opdracht 
en ons verlangen om het geloof te delen, 
mogen wij Gods koninkrijk bekendmaken, 
in woorden en daden. Zodat steeds meer 
mensen op de wereld ontdekken dat 
Jezus Christus hun Verlosser is en Hem 
gaan volgen.

Onze visie: Kerken zijn, als lokale 
geloofsgemeenschappen, geroepen 
om het geloof te delen, in woorden 
en daden.

Wij geloven dat God Zijn kerk wereldwijd 
bouwt. Daarbij zien we dat de opdracht om 
het geloof te delen allereerst ligt bij lokale 
kerken. Zij zijn hiertoe ook het beste in 
staat, omdat ze onderdeel uitmaken van de 
lokale cultuur en context. Als kerken wereld-
wijd zijn we aan elkaar gegeven en mogen 
we samen optrekken in dit  mission-werk.

Onze strategie: Door kerken wereld-
wijd aan elkaar te verbinden, 
versterken we het mission-werk.

Lokale kerken in Nederland steunen – via 
samenwerkingsverbanden – kerken in 
binnen- en buitenland met gebed, bemoe-
diging, inspiratie, advies en geld. Dit draagt 
eraan bij dat deze geloofs gemeenschappen 
in hun eigen taal en cultuur Gods liefde 
en redding bekendmaken, in woorden 
en daden. Deze samenwerking is een 
gelijkwaardige relatie die leidt tot weder-
zijdse inspiratie en bemoediging en 
het samen vieren én beleven van Gods 
kerk  wereldwijd. 



Wat doet Verre Naasten?

Noodhulp 
‘Dankzij steun van Verre Naasten konden we voedselpakketten 
uitdelen tijdens de coronapandemie. De pakketten waren voor 
families die door de lockdown geen inkomen meer hadden. We zijn 
God dankbaar voor deze steun’, vertelt dominee Zakaria van de 
kerken op Soemba, Indonesië. Verre Naasten biedt haar partner-
kerken wereldwijd noodhulp bij rampen.

Evangelisatie
‘Onze gemeente was tot voor kort nog een mission-project. Nu 
staan we op eigen benen en zijn officieel een zelfstandige kerk 
geworden! Gods kerk groeit in Brazilië!’ vertelt kerkplanter 
ds. Everton de Borba. Verre Naasten steunt kerkplanters in het 
zuiden van Brazilië, waar steeds meer kleine kerken ontstaan.

Kerkelijk opbouwwerk
‘We ervaren als christenen en kerken in Congo echt Gods steun 
in ons werk. We stellen ons vertrouwen op Hem’, vertelt dominee 
Kabongo. Verre Naasten steunt dit Congolese kerkverband al jaren, 
o.a. op gebied van toerusting kerkleiders en vrouwen- en jeugd-
werk.

Diaconaal
‘Ik werk bij Khothatsong Aids Comittee, een stichting die thuiszorg 
biedt aan aidspatiënten. In mijn werk als verpleegkundige wil ik me 
laten leiden door de Geest. Om zo Jezus’ liefde te laten zien!’, vertelt 
Buzi Msibi. Verre Naasten steunt aidsorganisatie  Khothatsong in  
de hulp die zij bieden aan aids patiënten in de omgeving van 
Soshanguve, Zuid-Afrika.

Educatie
‘God geeft mijn leven zin. Hij is mijn Bewaker en Helper; een 
leven zonder Hem kan ik me niet voorstellen. Mijn verlangen is 
dat anderen Hem leren kennen als hun God en Redder! Daarom 
studeer ik theologie in India’, vertelt student Matthias*. Er studeren 
 ongeveer 100 studenten, circa 30 van hen ontvangen een studie-
beurs via Verre Naasten, net als Matthias.
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‘Ik ben geboren in een hindoeïstisch 
gezin. In mijn kindertijd was er armoede. 
We hadden geen eten en ik kon vaak 
niet naar school omdat ik moest werken. 
Op een gegeven moment moest ik hele-
maal stoppen met school om als kind te 
werken. Op een dag kwam dr. Samuel van 
het Bethel kindertehuis naar ons dorp. 
Ondanks dat ik als 14-jarige eigenlijk te oud 
was, mocht ik met hem mee. In het Bethel 
kindertehuis heb ik Gods liefde ervaren en 
kwam ik tot geloof. Ik ontdekte dat er geen 
andere religie is, en dat er geen andere 
leraren zijn die spreken over zo’n wonder-
baarlijk verhaal als Gods liefde voor de 

wereld door Jezus. Ik wil voor Hem leven, 
Hem liefhebben en Hem dienen. Na mijn 

school heb ik een jaar voor Operatie 
Mobilisatie gewerkt. Daarna deed ik 

een theologische opleiding. Langza-
merhand begon ik met het planten 
van een kerk. De kerk die we met 

een handvol mensen zijn gestart is enorm 
gegroeid. Ik ben nu 28 jaar bezig met 
kerkplanting en onderwijs. Dat gaat voor 
mij samen. Veel van de mensen in deze kerk 
waren hindoe en komen uit arme gezinnen. 
Omdat ik zelf ook als kinder arbeider heb 
gewerkt, gaan deze mensen me aan het 
hart. We geven onderwijs en werken als 
kerk op sociaal vlak en geestelijk vlak. Het 
goede nieuws en goede daden gaan samen! 
Veel organisaties doen alleen nog maar 
aan sociale dienstverlening. Zij hebben 
het geloof eruit gehaald om de overheid 
te pleasen. Bij ons gaat het andersom: wij 
beginnen met het geloof. De kerkleden 
zijn arbeiders, schilders, taxichauffeurs, 
allemaal serieus bezig met het werk voor 
de Heer. Ik zeg altijd: evangelisatie is een 
geboorterecht voor iedere christen. Van  
dat recht maken ze gebruik!’

Ds. John* uit India

‘Ik groeide op in een seculier gezin in 
Stockholm. Toen ik vijf jaar geleden naar 
Ierland verhuisde voor mijn werk, raakte 
ik bevriend met een christelijke collega. Ik 
vond dat vreemd, hoe kan je dat geloven en 
niet totaal gestoord zijn? We  discussieerden 
heel wat af. Die vriend daagde me uit 
om eens tot God te bidden en te vragen 
of Hij zich aan mij wilde tonen. Eigenlijk 
was ik te trots, maar toch deed ik het. En 
inderdaad: de dag erna toonde Hij zich op 
allerlei manieren! Twee voorbeelden: de 
volgende morgen vloog ik naar Wales. Ik 
zat naast een slapende man die het boek 
’Bewijs genoeg’ op zijn knie had liggen. 
Op de achterkant stond: een atheïstische 
zoektocht naar het geloof. Even later 
vertelde een taxichauffeur over de herop-
leving van het christendom in Wales rond 
1900. Toen ik vertrok, zei hij: ‘Je had er 100 

jaar geleden bij moeten zijn!’ Ik raakte die 
dag overtuigd dat God mijn gebeden had 
verhoord en werd blij vanbinnen. Het was 
een ommekeer die ik niet zelf had kunnen 
veroorzaken. Ik begon de Bijbel te lezen, 
ging naar bijbelstudies en later ook naar 
de kerk. Het duurde even voordat ik het 
evangelie écht begreep: ík hoef niets te 
presteren om Gods liefde te krijgen; Hij 
beoordeelt mij niet op mijn daden, omdat 
Jezus in mijn plaats aan het kruis stierf. 
Door de bijbelstudiegroep ontmoette ik 
mijn man Ionut, waarmee ik naar Zweden 
verhuisde om te getuigen aan mijn familie 
en vrienden. Wij danken God voor goede 
gesprekken en hopen dat Jezus ook hun 
ogen opent. Ook zijn we dankbaar voor de 
kerkplanting in Åkersberga. Daar worden 
we bemoedigd in ons geloof.’

Verre Naasten
in de 

praktijk

‘Evangelisatie is een geboorterecht voor iedere christen.’ ‘Hoe kun je geloven en niet totaal gestoord zijn?’

Annelie Baloiu uit Stockholm, Zweden

* vanuit veiligheidsoverwegingen publiceren we niet zijn echte naam.



Verre Naasten laten delen in uw nalatenschap Hoe laat ik na aan Verre Naasten?

Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Het is goed 
om daarover na te denken. Met een testament kunt u vastleggen 
wie wat krijgt: kinderen, familie, vrienden of een organisatie. Wilt u 
nalaten aan Verre Naasten? Dat kan op verschillende manieren.

Overweegt u Verre Naasten te laten delen in uw nalatenschap? Dan is het belangrijk om uw 
wensen vast te laten leggen in een testament. Dit kunt u laten opmaken door een notaris. 
Volg deze 3 stappen:

1. Erfenis
U kunt Verre Naasten benoemen 
als (mede-) erfgenaam. U bepaalt 
zelf voor welk percentage Verre 
Naasten in uw nalatenschap deelt.

2. Legaat
Verre Naasten ontvangt uit uw 
erfenis een bepaald bedrag en/of 
een bepaald goed (zoals een huis).

Goede doelen (met een ANBI-status) zijn volledig vrijgesteld van 
 erf belasting. Dit betekent dat elke euro die u nalaat aan Verre Naasten 
volledig naar ons werk gaat. 

3. Fonds op naam
Wilt u dat uw nalatenschap concreet wordt besteed aan een 
specifiek project? Dan kunt u overwegen een fonds op naam 
op te richten. U bepaalt dan – in overleg met Verre Naasten – 
de naam, de doelstelling, het bedrag en de looptijd. Bij een 
fonds op naam blijft het bedrag dat u schenkt op peil. De 
rente/beleggingsopbrengsten worden ingezet in het, samen 
met u omschreven, doel. Een fonds op naam is mogelijk bij 
bedragen vanaf €250.000,-

Stap 1: Erfenis, legaat of fonds op naam?
Voordat u uw wensen vast kunt leggen in een testament, is het 
belangrijk om na te denken over de verschillende mogelijkheden 
om na te laten. U kunt Verre Naasten begunstigen met een legaat, 
benoemen tot (mede-) erfgenaam of u kiest ervoor om een fonds 
op naam te laten zetten. Indien gewenst, kan Verre Naasten in een 
persoonlijk gesprek met u meedenken en uitleggen wat er mogelijk is.

Stap 2: Vastleggen bij de notaris
Als u geen testament laat opmaken, dan bepaalt de wet wat er met 
uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt als eerste in aanmer-
king voor uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten (meer), 

dan gaan al uw bezittingen naar de staat. Als u zélf wilt bepalen 
wat er gebeurt, is het dus belangrijk om dit vast te leggen. Een 
testament laat u opmaken bij de notaris. 

Stap 3: Eenvoudig een testament opmaken
Na uw gesprek met de notaris wordt er een conceptversie van het 
testament opgesteld. Dit concept-testament ontvangt u per post, 
samen met een toelichting. Bij een volgende afspraak kunt u de 
tekst samen doornemen en eventueel nog wijzigingen aanbrengen. 
Als alles naar wens is, kunt u het testament ondertekenen. U krijgt 
een afschrift thuisgestuurd. Mocht u later van gedachten veran-
deren, dan kunt u uw testament altijd wijzigen.

1.  Bepaal hoe u uw nalatenschap 
vorm wilt geven

2.  Overleg met een notaris over 
uw wensen

3.  Onderteken het door de 
notaris opgestelde testament



Heeft u vragen? Wilt u meer horen over nalaten aan Verre Naasten? Wij staan u graag  
te woord in een, geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek, bij u thuis of telefonisch.  
Neem hiervoor contact op met Klaas Harink (directeur) of Anja Mijnheer (medewerker  
Communicatie & Fondsenwerving).

Verre Naasten • Postbus 499 • 8000 AL  Zwolle •  T 038 427 04 10 
info@verrenaasten.nl • www.verrenaasten.nl • IBAN NL31 INGB 00 00 36 36 00

a.mijnheer@verrenaasten.nl
06 365 362 26

k.harink@verrenaasten.nl
06 108 892 20

Contact


