
Geef Gods Woord door.
Nadenken over uw nalatenschap 

vraagt moed, maar het biedt u  
ook een kans. U kunt levens  

van mannen, vrouwen en  
kinderen veranderen. 

Nalaten voor 
Bijbelverspreiding



Een nalatenschap of erfenis is 
het totaal van bezittingen (én 
schulden) dat u nalaat na uw 
overlijden. Als u iets wilt nalaten 
aan iemand anders dan uw 
familie, moet u een testament 
opmaken bij de notaris. Daarin 
legt u vast wat er met uw 
nalatenschap gebeurt.

U kunt er voor kiezen om uw 
nalatenschap, of een deel 
daarvan, te bestemmen voor 
het werk van Bible League. Dit 
kan op verschillende manieren: 
 
-  Legaat: Hiermee legt u vast dat 

Bible League een vast bedrag 
ontvangt uit uw nalatenschap. 
Dit is de eenvoudigste 
vorm van nalaten. U kunt 
de volgende voorbeeldzin 

De 36-jarige Flor Silva uit Peru is gevormd 
door geweld, misbruik en mishandeling. 
Drugs en ellende tekenen haar leven. Tot 
ze kennismaakt met William, een jonge 
evangelist die door de sloppenwijk trekt 
en hen vertelt over God. ‘Ik voelde vrede. 
Er veranderde iets in mij.’

Bible League ondersteunt wereldwijd 
kerken met Bijbels, studiemateriaal en 
trainingen. Zodat mensen als Flor tot 
geloof komen, en hun leven verandert. 

Ik ben dankbaar dat u deze brochure 
in handen heeft. En dat u wellicht 
overweegt om iets na te laten aan 
Bible League. Alleen samen kunnen we 
mensen toegang geven tot de Bijbel. 
Helpt u mee?

Verbonden in Hem,

Rick van Heusden  
directeur

 
Is de Bijbel 
waardevol  

voor u? Geef  
Gods Woord 
door via uw 

nalatenschap.

Nalaten aan   Bible League, wat betekent dat?

Toegang tot
de Bijbel voor
iedereen.



gebruiken in uw testament als u een 
bedrag wilt nalaten aan Bible League: 
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
na mijn overlijden aan Stichting voor 
wereldwijde Bijbelverspreiding The 
Bible League, een bedrag in contanten 
groot [bijvoorbeeld] 5.000 euro.”

-  Mede-erfgenaam: U benoemt 
meerdere erfgenamen, waar Bible 
League er één van is. Dit kunt u in uw 
testament aangeven als een bepaald 
percentage van uw nalatenschap. 
U kunt de volgende voorbeeldzin 
opnemen in uw testament: “Ik 
benoem Stichting voor wereldwijde 
Bijbelverspreiding The Bible League tot 
mede-erfgenaam voor [bijvoorbeeld] 
een tiende gedeelte.”

-  Enige erfgenaam: U benoemt Bible 
League als enige erfgenaam. U kunt 

de volgende voorbeeldzin opnemen in 
uw testament: “Ik benoem Stichting 
voor wereldwijde Bijbelverspreiding 
The Bible League tot mijn enige 
erfgenaam.”

Nalaten aan   Bible League, wat betekent dat?

Het belang van 
Gods Woord
In Hebreeën 4:12 staat: “Gods 

Woord is levend en krachtig”. 

Mensen veranderen als ze de Bijbel 

lezen. Bij Bible League willen we 

daarom zoveel mogelijk mensen in 

contact brengen met Gods

Woord. Met uw steun voorzien 

we lokale kerken van Bijbels, 

studiematerialen en trainingen.

Zodat mensen Jezus Christus leren 

kennen, tot geloof komen en Gods 

Woord gaan begrijpen.



www.bibleleague.nl

Wilt u meer weten over  
nalaten aan Bible League?
Neem voor meer informatie of een  
persoonlijk gesprek contact op met 
Gerda Sneep via 033-472 58 00 of  
mail gsneep@bibleleague.nl.

Uw nalatenschap komt 
volledig ten goede aan 
Bijbelverspreiding.
Neemt u Bible League op in uw 
testament? Dan is het belangrijk 
de volledige naam te gebruiken: 
‘Stichting voor wereldwijde 
Bijbelverspreiding The Bible 
League.’ Bible League heeft het 
ANBI-keurmerk, en hoeft daarom 
geen erfbelasting te betalen. Uw 
nalatenschap komt dus volledig 
ten goede aan Bijbelverspreiding. 

Stichting voor wereldwijde Bijbelverspreiding 
The Bible League 
Van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn 
T +31 (0)33 472 58 00
E info@bibleleague.nl 
IBAN NL69 INGB 000 699 1023


