
GEEF HET EVANGELIE DOOR
NEEM CAMA ZENDING OP IN UW TESTAMENT
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Wij geloven dat we door ons werk mensen 
wereldwijd dichter bij God mogen brengen. Jezus 
heeft ons de opdracht gegeven om te gaan en 
al de volken tot Zijn discipelen te maken. Door het 
werk van onze zendelingen zijn er mensen over 
de hele wereld in Jezus gaan geloven. Maar nog 
steeds zijn er naties, stammen en volken die Jezus 
niet kennen. Het werk is nog niet af. Samen met uw 
hulp kunnen onze zendingswerkers het Evangelie 
brengen en vertellen over Gods liefde. Niet alleen 
nu, maar ook als u komt te overlijden, kunt u helpen 
het Evangelie te verspreiden onder de minst 
bereikte volken. Dit kan door CAMA Zending op 
te nemen in uw testament. Iedere keer dat CAMA 
Zending een nalatenschap mag ontvangen is 
dit weer een zegen voor het verspreiden van het 
Evangelie wereldwijd.

Het is niet eenvoudig om te beslissen wat u wilt 
nalaten wanneer u er niet meer bent. Graag willen 
wij u vragen te overwegen CAMA Zending in uw 
testament op te nemen.

Nadenken over uw nalatenschap 
betekent nadenken over wat 
u achterlaat en aan wie. Het is 
een persoonlijke en belangrijke 
beslissing. Het is ook de 
mogelijkheid om het Evangelie 
nog verder te laten klinken.

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

LAAT IEDER ZO VEEL GEVEN 

ALS HIJ ZELF BESLOTEN HEEFT, 

ZONDER TEGENZIN OF DWANG, 

WANT GOD HEEFT LIEF WIE 

BLIJMOEDIG GEEFT.

2 Korintiërs 9:7 

2 3

“Maak aan alle volken Zijn 
majesteit bekend, aan alle naties 
Zijn wonderdaden”
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G Al sinds 1956 ben ik betrokken bij het werk van 

CAMA Zending. In 1959 ben ik als zendelinge 
uitgezonden naar het toenmalige Nieuw-Guinea en 
in 1995 ben ik voor enkele jaren in het bestuur van 
CAMA Zending gekomen.

Als ik aan CAMA Zending denk, denk ik aan zending! 
CAMA Zending zendt zendelingen uit over de hele 
wereld, ook op plekken waar gevaar is. Het is een 
ruimdenkende organisatie die niet onder één hoedje 
te vangen is. CAMA Zending heeft één duidelijk doel: 
missionair zijn waar het Evangelie nog niet is gebracht. 
De C van Christian and Missionary Alliance (CAMA) is 
duidelijk zichtbaar in de uitvoering van hun wereldwijde 
werk. Het draait om Jezus Christus!

“Het draait om Jezus Christus”

CAMA Zending is in de 60 jaar dat wij aan hen verbonden 
zijn, heel vasthoudend en trouw gebleven! Ook al is er in 
de wereld om ons heen heel veel veranderd, zij houden 
vast aan dat ene doel: het Evangelie brengen over de 
hele wereld onder de minst bereikte volken. Het geld wat 
aan CAMA Zending wordt nagelaten, gaat direct naar 
het werk van de zendelingen en wij geloven dat dit Gods 
werk is. Hij is bezig de oogst binnen te halen. Dat werk 
moet doorgaan!”

Pineke Renger

Ook missionaire projecten 
zoals het naaiproject voor 
vrouwen in Mali kunnen 
vanuit nalatenschappen 
gefinancierd worden.

Met uw nalatenschap 
kunnen wij zendelingen 
uitsturen naar nieuwe 
bevolkingsgroepen waar 
Jezus weinig bekend is.

Met één van de ontvangen 
nalatenschappen konden we 

bijdragen aan de zorg voor 
zendelingen door hen betere 

begeleiding aan te bieden. 
Zendelingen zijn onze helden, 

maar ze zijn van vlees en bloed 
 en hebben goede zorg nodig.

GEEF HET EVANGELIE DOOR 
MET UW NALATENSCHAP
CAMA Zending heeft in het verleden de eer gehad om diverse 
nalatenschappen te mogen ontvangen. Deze schenkingen zijn 
tot zegen voor het bereiken van de minst bereikte volken.

4 5
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Financiële steun is onmisbaar om ons werk voort 
te kunnen zetten. Wilt u uw geld gebruiken om 
zendelingen uit te zenden die het Evangelie 
brengen, ook als u er niet meer bent? U kunt via 
CAMA Zending een deel van uw erfenis nalaten 
voor het steunen van zendelingen in de minst 
bereikte gebieden.

HOE WERKT HET?
Uw wensen laat u vastleggen in een testament dat u 
samen met een notaris opstelt. U kunt CAMA Zending op 
twee manieren opnemen in uw testament:

Legaat
De eenvoudigste vorm om geld of goederen na te 
laten is een legaat. In uw testament staat dat u een 
vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald 
percentage nalaat en aan wie. Bij een legaat legt u in 
uw testament vast dat u CAMA Zending een afgesproken 
bedrag of een waardevolle bezitting schenkt. Een legaat 
wordt uitgekeerd voordat de erfenis over de erfgenamen 
verdeeld wordt.

Enig erfgenaam of mede-erfgenaam
U benoemt een of meerdere erfgenamen voor de 
volledige nalatenschap. Bij een erfstelling neemt u CAMA 
Zending als (mede-)erfgenaam op in uw testament. U 
geeft daarbij aan welk percentage van de erfenis voor 
CAMA Zending bestemd is. 

6

N
A

LA
TE

N
 V

IA
 U

W
 TE

ST
A

M
EN

T

7

Testament
Als u geen testament heeft, wordt uw nalatenschap volgens het 
erfrecht onder uw familie verdeeld. Wilt u zelf bepalen wat er met 
uw nalatenschap gebeurt, dan heeft u een testament nodig.

Notaris
Een testament opmaken doet u bij de notaris. In een testament 
legt u vast wat uw wensen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld uw 
geld en onroerend goed. Bij het opstellen van uw testament kunt u 
iemand aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt, de executeur. Dit 
kan een familielid, bekende of de notaris zijn. Notarissen hanteren 
verschillende tarieven. Op zoek naar een notaris bij u in de buurt? 
Kijk op notaris.nl 

Nalaten en belasting
De belastingdienst heft geen erfbelasting over schenkingen aan 
goede doelen met een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’-status 
(ANBI). CAMA Zending is door de belastingdienst aangemerkt als 
ANBI. Uw nalatenschap komt daarmee volledig ten goede aan het 
werk van CAMA Zending.
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EN NU? 
Wilt u persoonlijk advies en/of meer weten over het opnemen van 
CAMA Zending in uw testament? Wij willen vanuit CAMA Zending u 

helpen en adviseren en zijn van harte bereid om u te woord te staan of 
in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen.

Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 info@camazending.nl

 www.camazending.nl/nalatenschap 


