
Trijnie Lukassen-Beije  
(Lukassen EMC Nalaten-
schapscoaching):
‘Deze mevrouw heeft er in elk geval 

over nagedacht. Nalaten is vaak een 

beladen onderwerp, maar het kan een 

waardevolle ervaring zijn om er op een 

andere manier mee bezig te gaan. Want 

het is meer dan een geldkwestie. Het 

gaat er óók om wat je immaterieel wilt 

doorgeven. Als nalatenschapscoach houd 

ik me, anders dan een notaris, ook bezig 

met de vraag welke waarden mensen 

willen doorgeven. Dat is een positieve 

insteek; je hebt als het ware een 

persoonlijke erfenis van God gekregen. 

Hoe ga je met deze erfenis om en wat 

wil je daarvan doorgeven aan familie en 

vrienden? En hoe kun je daarnaast ook je 

financiële erfenis goed regelen?’

‘Stel dat je iets aan een goed doel wilt 

nalaten. Probeer het dan bespreekbaar 

te maken. Vaak hebben zelfs de eigen 

Uw nalatenschap is voor Trans World Radio een kostbaar geschenk. Wilt u meer informatie of persoonlijk contact? 
Dat kan altijd. Bel met Maarten Haagen, 0342 – 47 84 32, of stuur een mailtje naar info@transworldradio.nl, dan 
nemen wij contact met u op.

Bewust nalaten: 
een waardevolle ervaring
Met weinig zaken gaan mensen zó verschillend om: de nalatenschap. 
Sommigen hebben dit geregeld, anderen hebben er nooit over 
nagedacht. Maar wat is nu wijs? Zo min mogelijk bij stilstaan, of 
bewust mee aan de gang? TWR-medewerker Maarten Haagen vertelt 
over een bijzondere ontmoeting, nalatenschapscoach Trijnie 
Lukassen-Beije geeft handvatten.

nalaten

Maarten Haagen (TWR):
‘Dit voorjaar stonden we als TWR op 

een christelijke conferentie toen een 

mevrouw van rond de zeventig op me 

afstapte. Ze had enveloppen bij zich. Eén 

daarvan duwde ze mij in de hand. Ze 

vertelde dat ze langs meerdere goede 

doelen ging om elk een gift te geven. 

“Want”, zei ze, “mijn kinderen zijn niet 

gelovig, en we hebben weinig contact. Ik 

wil dat er iets goeds met het geld 

gebeurt na mijn overlijden. Als ik het 

jullie nalaat in de erfenis, is mijn angst dat 

de kinderen het terugvorderen. Ik heb 

nu wat extra geld en ik vind dat TWR 

geweldig werk doet. Het doet me pijn, 

van de kinderen, maar ik besef steeds 

meer dat het toch ook mooi is om geld 

aan Gods Koninkrijk te kunnen geven”. 

Maarten: ‘Ik vond dat indrukwekkend 

om te horen. We hebben nog even 

gepraat en ik heb haar namens TWR 

hartelijk bedankt voor haar vertrouwen 

in ons werk.’

'Nalaten is meer 
dan een geld-

kwestie. Het gaat 
er ook om wat je 
immaterieel wilt 

doorgeven.'
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kinderen geen idee wat hun ouders op 

dat vlak bezighoudt. Als gezin ben je aan 

elkaar gegeven, om met elkaar te 

genieten maar ook om lastige zaken met 

elkaar te bespreken. Deel gedachten 

hierover met elkaar. Uit eigen ervaring 

weet ik dat dat heel waardevol is. Het 

kan een verrijking zijn voor jezelf en je 

gezin. Wat misschien niet iedereen weet 

is dat ook combinaties mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld de kinderen als erfgenamen 

en een deel als legaat naar een goed doel 

in een testament. Zeg niet: ze zoeken het 

maar uit straks. Dat is echt een gemiste 

kans.’

Trijnie Lukassen-Beije is onafhankelijk 

nalatenschapscoach: www.lukassenemc.nl
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Bewust nalaten: 
een waardevolle ervaring

Van tanker  
naar braderie
Koos Louws: ‘Ik wil dat iedereen 
TWR leert kennen.’
Giften en nalatenschappen: Trans World Radio is er heel dankbaar voor. Maar niet 

iedereen kan geld weggeven. Daarom komen overal mensen op hun eigen manier 

in actie voor TWR. Soms is dat een verhaal op zich. Koos Louws, Middelharnis:

‘Tegenwoordig werk ik in de chemische industrie, maar vroeger voer ik op een 

tanker, als scheepswerktuigkundige. In die tijd luisterde ik naar TWR. Dan zocht 

ik de frequentie op als de begintune ruim van tevoren al klonk – ik roep dat melo-

dietje nog zó op in gedachten. Ik was vier, vijf maanden van huis. Dan nam ik wel 

wat preekjes mee, maar dat was het. Pas na die tijd besefte ik wat TWR voor me 

had betekend. Maar ik realiseerde me dat veel mensen TWR nog niet kenden. 

Hoe kon ik daar wat aan veranderen?’

Niet in de keuken komen
‘Nou was m’n oma een fervent wafelbakster. Het beslag maken was omgeven 

met een waas van geheimzinnigheid; je mocht niet in de keuken komen want dan 

zakte het beslag in door de tocht. Met als gevolg dat ik dat allemaal ook wel eens 

wilde proberen. Om een lang verhaal kort te maken: wij zijn wafels gaan bakken 

op een braderie, en bij iedere wafel geven we een folder van TWR mee. Of een 

kleurboekje voor de kinderen. Dit jaar stonden we twee dagen op de Menheerse 

Diekdagen. Bovendien gaat de opbrengst naar TWR – dat is zo’n 300 tot 750 

euro per keer. Als ik terugblik ervaar ik verwondering over hoe God zoiets leidt 

in je leven. Van de tanker naar de braderie is niet echt voor de hand liggend.’

Geen geld 
om na te 

laten?
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