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Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek over nalaten aan uw parochie?
Bel of mail dan met het secretariaat of persoonlijk met de pastoor: 

Pastoor Francis de Meyer
T: 06 - 27 53 56 78

E-mail: pastoor@jozef-parochie.nl

Secretariaat:
T: 013 - 521 33 76

E-mail: secretariaat@jozef-parochie.nl

NALATEN 
AAN UW 
PAROCHIE

Uw steun is
onze toekomst

StJozef
parochie



Elke parochie heeft inkomsten nodig. Ook onze St. Jozefparochie met 
kerken in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Daarvoor doen we ook 
geregeld een beroep op u. U steunt ons via de collectes en natuurlijk via 
de jaarlijkse Actie Kerkbalans - hartelijk dank voor die waardevolle giften! 
In dit schrijven gaat het over een andere manier van steunen. Een manier 
waaraan u misschien nog niet eerder hebt gedacht: via uw testament 
(legaat / gift).

Net die extra’s
Nalatenschappen of delen ervan vormen een steeds belangrijker bron 
van inkomsten voor parochies. Ze zijn weliswaar onvoorspelbaar - we 
hopen dat u nog lang te leven hebt! - maar vormen net die extra’s die 
we zo goed kunnen gebruiken. Omdat we, heel praktisch, daarmee 
misschien eindelijk dat uitgestelde onderhoud kunnen doen. Maar 
nog veel belangrijker: omdat we de parochie zo in het hart van onze 
gemeenschap kunnen laten voortbestaan.

Uw steun is onze toekomst
Juist ook omdat het aantal gelovigen terugloopt - helaas ook bij 
ons - zijn wij parochianen steeds meer geroepen om waar mogelijk 
te ondersteunen. De St. Jozefparochie opnemen in uw testament, 
betekent dat u die doorgeeft aan volgende generaties. Zo is uw steun 
hun, ónze toekomst. Denk eens na of u ruimte hebt voor die mooie 
gedachte in uw testament.

Geen einde
Wilt u met ons in contact komen over het onderwerp nalaten? Dat 
hoeft helemaal geen zwaar gesprek te worden. De dood is voor ons 
katholieken immers geen einde. En uiteraard is het geheel vrijblijvend: 
niemand wil u het begunstigen van onze parochie aanpraten. 
We bespreken vooral de mogelijkheden. Hoe pak je dat nalaten nou 
aan? Vaak vragen mensen ons ook naar informatie over bijvoorbeeld 
de uitvaart, de dienst, cremeren of begraven. Zo helpt het gesprek om 
zaken goed te regelen én voorbereid naar de notaris te gaan.

Over een bijzondere manier 
om uw parochie te steunen


