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WAT JOYCE MEYER  
MINISTRIES  
WERELDWIJD DOET
Om zo veel mogelijk mensen in nood te hel-
pen, hebben Dave en Joyce Meyer het christe-
lijke zendingswerk Hand of Hope opgericht. 

Hand of Hope biedt wereldwijd hulp. Zo helpt 
Hand of Hope bij rampen, leidt ziekenhuizen, 
onderhoudt wees- en vrouwenhuizen, boort 
waterbronnen voor fris en schoon water, 
biedt medische- en tandheelkundige hulp, 
bouwt kerken en organiseert talrijke confe-
renties op alle continenten, die later op radio 
en televisie worden uitgezonden.

NUTTIGE ADRESSEN

Centraal Testamentenregister (CTR)  
Postbus 19398 2500 CJ Den Haag 

Brochure: “Hoe regel ik mijn nalatenschap?”  
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  

Postbus 16020  
2500 DA Den Haag  

www.notaris.nl 

www.testamenttest.nl

Neem contact met ons op als u vragen  
heeft, advies wenst of al besloten heeft ons  
te helpen. Wij werken heel prettig samen 
met diverse goede doelen notarissen die van 
harte bereid zijn u te helpen met uw vragen. 
Mocht u willen weten welke notaris in uw 
omgeving u kan adviseren, dan brengen wij 
u graag met een van hen in contact.

Joyce Meyer Ministries 
Postbus 3114  
6802 DC Arnhem

Onze bankgegevens:  
IBAN NL46 INGB 0006 4028 41  

t.n.v. Joyce Meyer Ministries Nederland

Wij staan u graag te woord:

WIJ ADVISEREN U GRAAG

     026 – 20 22 100
Samen met u willen wij Gods liefde op een 
toegankelijke manier uitdragen en de waar-
heden uit Gods Woord doorgeven. “Telkens 
weer ben ik gegrepen door de geniale moge-
lijkheden die God ons heeft gegeven om iets 
tegen groot leed te doen”, zegt David Meyer, 
directeur van Hand of Hope.

»Door onze daden kunnen  
wij dagelijks iemand  

Gods liefde laten zien«
Joyce

»Door onze daden kunnen  
wij dagelijks iemand  

Gods liefde laten zien.«
Joyce



OM JUISTE BESLISSINGEN 
TE KUNNEN NEMEN  
IS GOEDE INFORMATIE 
BELANGRIJK.

Mocht u interesse hebben, vul dan deze ant-
woordbon in, knip hem langs de gestippelde 
lijn uit en stuur hem naar ons terug.

Ja, ik wil een kosteloos gesprek 
om me te laten informeren over 
de mogelijkheden om Joyce Meyer 
Ministries in mijn testament op te 
nemen.

Ik verzoek om telefonische contact-
opname onder het volgende telefoon-
nummer:

.............................................................. 
Uw (mobiele) telefoonnummer 

.............................................................. 
Voor- en achternaam 

.............................................................. 
Straat en huisnummer 

.............................................................. 
Postcode en woonplaats

»En wie op de HEERE  
vertrouwt: welzalig is hij.«

Spreuken 16:20b

Als gelovigen in Jezus Christus hebben we ons 
hele leven lang hier op aarde een prachtige 
taak. Een opdracht die doorgaat tot in de 
eeuwigheid. Gods plan voor ons houdt in dat 
we tijdens ons leven voor veel mensen van 
betekenis mogen zijn.

De steun die u aan ons werk geeft, wordt ge-
bruikt om mensen over de hele wereld over 
Christus en Zijn liefde te vertellen – door 
onze radio- en televisie-uitzendingen, onze 
kanalen op de sociale media en door Hand 
of Hope, het christelijke zendingswerk van 
Joyce Meyer Ministries.

Met uw gebeden en donaties levert u een be-
langrijke bijdrage die ons in staat stelt om  
dit allemaal mogelijk te maken. We weten 

Beste vrienden,

dat u het werk van Joyce Meyer Ministries 
waardeert. Ons doel: wij willen zoveel moge-
lijk mensen helpen bij het vinden van Gods 
liefde, van Zijn hoop en Zijn genezing.

De keuzes die u vandaag maakt zijn van 
groot belang, omdat u ook na uw leven nog 
veel goeds kunt doen. Daarom willen wij u de 
mogelijkheid bieden door planning van uw 
nalatenschap, een onbegrensd partnerschap 
met ons aan te gaan.

Vanuit Bijbels perspectief gaat de planning  
van uw nalatenschap vooral over rent- 
meesterschap. Dat wil zeggen: uw geld en  
bezittingen beheren volgens Zijn wijsheid, 
bedoeling en plan. Daarom is het belangrijk 
dat u uw verantwoordelijkheid neemt en er 
vandaag al over nadenkt wat morgen met uw 
geld en uw vermogen moet gebeuren.

Als u ervoor kiest ons werk in uw testament 
te ondersteunen, wordt uw nalatenschap ge-
bruikt om wereldwijd mensen te helpen en 
te getuigen van Gods liefde. 

Wij staan u graag met raad en daad terzijde 
bij uw overwegingen en helpen u om de beste 
manier te vinden voor u en uw familie.»Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 

en Zijn gerechtigheid, en al deze  
dingen zullen u erbij gegeven worden.«

Matteüs 6:33

SCHENKEN  
EN NALATEN

U vindt het belangrijk dat uw nalatenschap 
goed terecht komt en u wilt weten waarvoor 
het gebruikt wordt? Dan kunt u met een  
testament na uw overlijden gericht voor  
anderen zorgen – met een erfenis, een nala-
tenschap of een legaat. 

In uw testament kunt u mensen opnemen 
die belangrijk voor u zijn, maar in de wette-
lijke erfopvolging niet voorkomen. U kunt 
ook iets nalaten aan non-profit organisaties 
die u aanspreken.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
NALATENSCHAP – houdt het hele vermogen 
van een overleden persoon in. Daaronder  
vallen geld, voorwerpen maar ook verplich-
tingen, zoals schulden. 

ERFENIS – elke natuurlijke en elke juridische 
persoon, dus ook een vereniging of stichting, 
kan als erfgenaam in aanmerking komen.  
Bij een erfenis neemt de begunstigde de 
rechtsopvolging aan en neemt daarmee alle 
rechten en plichten over, ook eventuele 
schulden. Als u wilt dat een non-profit orga-
nisatie, zoals Joyce Meyer Ministries, uw erf-
genaam wordt en er zaken geregeld moeten 
worden die anders uw familieleden zouden 
overnemen, adviseren wij u al in een vroeg 
stadium contact met ons op te nemen om  
alles op vertrouwelijke basis te bespreken. 

LEGAAT – Een legaat is aan te bevelen als u 
een persoon of een non-profit organisatie iets  
zonder verdere verplichtingen na wilt laten.  
U kunt afzonderlijke personen onder uw  
erfgenamen, of een persoon die niet tot uw 
erfgenamen behoort een bepaald voorwerp of 
een vastgelegd geldbedrag nalaten. Bij de  
formulering in het testament moet u erop  
letten dat het legaat ook als legaat vermeld 
wordt. Als een legaat is opgenomen in het  
testament, dienen de erfgenamen dit legaat 
ook uit te keren. Het kan ook zijn dat een goed 
doel erfgenaam is. Dan zijn er normaal  
gesproken geen kinderen aan wie men wat 
verplicht is iets na te laten.


