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kunt u ons 
blĳ ven 
steunen?
nalatenschap 
heeft u er weleens
over nagedacht?

Sinds 1976 helpen we plaatselijke christelijke gemeenten in 
Oost-Europa om diaconaal bewust te zijn en oog en hart te hebben 
voor de naaste in nood. We helpen ze bij gemeenteopbouw, zodat het 
Koninkrijk van God wordt uitgebreid. We ondersteunen christelijk 
onderwijs, zodat kinderen worden voorbereid om hun plek in de 
maatschappij te krijgen en volgelingen van Jezus worden.
 
Stichting HOE is een diaconale organisatie die samenwerkt met 
plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa om hen te 
helpen met gemeenteopbouw, diaconaat en christelijk onderwijs. 
Daarnaast onderhouden we contacten met christelijke organisaties 
die taken vervullen die in het belang zijn van onze doelstelling, zoals 
het opleiden van het kerkelijk kader, het uitgeven van christelijke 
lectuur en het bieden van christelijke zorg of onderwijs.

We zijn op de goede 
weg en daarom blijft 
uw steun hard nodig!

stichtinghoe.nl

Postadres
Postbus 455
3770 AL Barneveld

Contact
T +31 (0)342 420 554
E info@stichtinghoe.nl

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op 
stichtinghoe.nl

HOE Geloof(t) in opbouw



Nalatenschap
Heeft u er wel eens over nagedacht?

Nalaten
Het is u wellicht bekend: u mag een bedrag – legaat 
– of (een gedeelte van) de erfenis nalaten aan instel-
lingen en stichtingen die het algemene nut beogen 
(zeg maar: een goed doel). 

Stichting HOE ontvangt jaarlijks een deel van haar  
inkomsten uit legaten en erfstellingen. We zijn de  
mensen die het werk van HOE op deze manier 
ondersteunen en ondersteunden, zeer dankbaar. 
We gaan altijd zeer zorgvuldig om met hetgeen we 
uit nalatenschappen ontvangen, uit respect voor de 
overledene. 

Uw steun hard nodig
We zijn al dankbaar voor alle hulp die we krijgen.  
We hebben daarvan zorg kunnen geven aan kwets-
bare groepen, evangelisatiewerk opgezet en kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van het romaonder-
wijs. We zijn op de goede weg en daarom blijft uw 
steun hard nodig! Iedere bijdrage die wij krijgen 
– hoe groot of klein ook – stelt ons in staat ons werk 
voort te zetten. Dat is en blijft hard nodig. U kunt 
het werk van onze stichting blijven steunen. Dank 
u wel! 

Heeft u vragen?
Over nalatenschap of over stichting HOE? 
Neemt u gerust contact op met een notaris of 
Herbert van Daalen (Stichting HOE), telefoon  
(0342) 420 554. Zij helpen u graag verder. 

Wat vermeld u in uw testament?
Het kan zijn dat u overweegt om stichting HOE  
in uw testament op te nemen. Wilt u onze  stichting 
begunstigen en iets nalaten, vermeldt dan in uw 
testament:

‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren 
binnen zes maanden na mijn overlijden, zonder 
bijberekening van rente, aan Stichting HOE in 
Barneveld ingeschreven in het handels register 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41179675 een bedrag in contanten van € …’

Bestaand testament
Ook wanneer u al een testament hebt, kunt u via 
de notaris in een aanvullend testament alsnog een 
legaat laten opnemen. 

Doneren kan door middel van een 
legaat, of een (deel van de) erfenis.  
Dat regelt u bij een notaris door ons  
op te nemen in uw testament.

Successierecht
In een testament kan zijn opgenomen dat een 
goed doelinstelling een legaat krijgt ter grootte 
van het bedrag dat bij overlijden zal zijn vrijgesteld 
van successierecht. 
Let op: omdat goede doelen nu geheel zijn  
vrijgesteld, is niet (meer) duidelijk welk bedrag  
aan het goede doel toekomt. Pas dat eventueel  
in uw testament aan. 

Legateren
In een testament kunt u aangeven wie of wat,  
iets van u krijgt na uw overlijden. Als u onze 
stichting iets wilt nalaten, vermeldt dat dan in uw 
testament. Ook wanneer u al een testament heeft, 
kunt u via de notaris daarin alsnog een legaat  
laten opnemen.
 

Het is een onderwerp waar we liever niet over praten: wat laten we na als we er 
zelf op een dag niet meer zijn? Toch willen we nalatenschap onder uw aandacht 
brengen. Daarmee kunt u het werk van onze stichting (blijven) steunen. 

Vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) hoeft de stichting  
Hulp Oost Europa geen successierecht  
of schenkingsbelasting te betalen. Een  
nalatenschap komt dus volledig ten  
goede aan onze stichting. 

Tip!
Klopt uw erfenis of testament nog?  
Controleer regelmatig de  
veranderende wetten.

Hoe kunt u nalaten? 

‘We gaan altijd zeer zorgvuldig 
om met hetgeen we uit 

nalatenschappen ontvangen’


