LAATSTE WENSEN
FORMULIER

Rondweg 30
9663 CR NIEUWE PEKELA

Tel 06-41758282
E-mail: info@uitvaarthulpinnood.nl
Website: www.uitvaarthulpinnood.nl
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1. Gegevens
1.1 Persoonlijke gegevens
Naam …………………………......………….......................................….
Adres ………………………………........……….....................…......…….
PC en Woonplaats ......................... .....................................................
Telefoon……………………………………………….............………
Geboortedatum en plaats .......................................................................
Burgerlijke staat
……………………………………………........………........….........
Indien van toepassing:
partner van ………………………………………………......…….…..................
Voor het doen van aangifte van het overlijden is het prettig dat ook onderstaande
gegevens bekend zijn.
Indien gewenst kunt u deze ook vermelden.

Naam vader
…………………………………………………....…….…................
Naam moeder
…………………………....……………………....…….…................
1.3 Zakelijke gegevens
Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden o ja o nee
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan
de medische wetenschap formulieren bijvoegen

o ja o nee
Ik geef toestemming tot obductie sectie

o ja o nee
Ik heb een uitvaartpolis/levensverzekering o ja o nee
De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een

o testament o codicil o legaat
Notaris Dhr./Mevr.
Adres …………………………………………………………...…….
PC en Woonplaats..……………………………………………...….
……………………………………………………
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Telefoon ……………………………………………………………....
Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek
……………………….....…...…………………….....................

2. Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en
afscheid nemen.
Bij onderstaande vragen kunt u uw wensen aangeven die betrekking hebben op
de periode na het overlijden en voor de uitvaart. Het is de periode waarin uw
nabestaanden beginnen met afscheid nemen. Het kan fijn zijn als dit gebeurt op
een manier die bij u past.
Laatste verzorging
Mijn wensen voor een kist
Model/kleur
…………………………………………………………

o

De verenigingskist.

o Te bepalen door nabestaanden uit de kisten catalogu’s
Ik wil worden opgebaard in

o

De aula “Raadhof” (dit kan thuis zijn,

bij nabestaanden of elders.
…………………………….....…...………………………………………….

o Te bepalen door nabestaanden
Ik wil in deze (stijl van) kleding worden opgebaard
……………………….....…...…………………………………….…………
Daarbij wil ik de volgende toevoegingen (U kunt hierbij denken aan het vermelden
van sieraden, uw bril of gewenste make-up en haardracht)
……………………….....…...…………………………………………….….
……………………….....…...……………………………………….…….…
Ik wil graag dat er persoonlijke attributen van mij aanwezig zijn tijdens het
afscheid nemen (U kunt hierbij denken aan een foto, persoonlijke
eigendommen en dergelijke)
……………………….....…...…………………………………….……………
……………………….....…...……………………………………………….…

o Te bepalen door nabestaanden
Vóór de uitvaart mogen mensen van mij afscheid komen nemen
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o Ja
o Nee
Mijn overige wensen bij het afscheid nemen zijn
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

3. Mijn wensen voor de rouwkaart en advertenties
Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden o ja o nee o achteraf
Soort kaart (indien u de naam van een kaart kent uit een collectie rouwkaarten)
………………………..………………………………………………
………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..…...……
Wat betreft de tekst voor de rouwkaart wil ik de volgende (persoonlijke) uitspraak,
lijfspreuk, (delen van) een gedicht en/of heb ik voorkeur voor een bepaalde
woordkeus. (Indien u veel voorstellen voor de tekst heeft of als er veel
dichtregels/uitspraken zijn dan verzoek ik u die weer te geven op een apart vel
papier.)
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………
………………………..……………………………………………………

o Te bepalen door nabestaanden
Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst o ja o nee

o Lokaal, namelijk ……………....…………………………………………
o Regionaal, namelijk
……………...………………………………………….………

o Landelijk, namelijk
……………...………………………………………………….
Ik wil dat er een bedankkaart wordt verzonden o ja o nee
bijzonderheden (b.v. foto, tekening, handgeschreven door
nabestaanden, tekst)
……………..………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………
Ik wil dat er een bedankadvertentie wordt geplaatst o ja o nee
………………………..……………………………………………………
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………………………..……………………………………………………

o Te bepalen door nabestaanden
4. Mijn wensen voor de uitvaart
4.1 Algemene wensen
Mijn wens voor de uitvaart is

o Iedereen is welkom
o De gehele uitvaart in besloten kring De ‘besloten’ kring bestaat voor mij uit (U
kunt hier namen noemen of ‘groepen’ van mensen zoals naaste familie, verre
familie, vrienden en dergelijke)
………………………..………………………………………………………
………………………..………………………………………………………

o Een deel van de uitvaart in besloten kring (U kunt uw wensen hierover bij de
afzonderlijke onderwerpen zoals Begrafenis, Crematie of Afscheidsdienst
aangeven)
………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………
Uw wensen voor de invulling van de afscheidsdienst kunt u aangeven bij 5.5.
Ik wens een o Begrafenis o Crematie (U kunt verder gaan bij 5.3.)
4.2 Begrafenis
Naam en plaats van de begraafplaats
………………………..………………………………………………………

o Nee, de kist daalt niet
o Ja, de kist daalt tot maaiveld
o Ja, de kist daalt geheel. Als het kan met o liftje o touwen
o Ja, de kist daalt alleen in aanwezigheid van
………………………..………………………………………………………
Ik vind het prettig als men afscheid neemt door middel van (U kunt hierbij
denken aan bloemblaadjes,
losse bloemen, een schepje zand, het oplaten van ballonnen of duiven, enzovoort)
……………………….....…...…………………………………………………
……………………….....…...…………………………………………………
Overige wensen voor de begrafenis zijn
……………………….....…...…………………………………………………
……………………….....…...…………………………………………………
4.3 Crematie
Naam en plaats van het crematorium
……………………….....…...…………………………………………………
De kist moet aan het einde van de afscheidsdienst

o Blijven staan
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o Onttrokken worden aan het gezicht (bijvoorbeeld dalen of wegschuiven)
4.4 Dragen van de kist/draagbaar
Ik wil dat ik word gedragen door (Dit kunnen familieleden, vrienden en/of
officiële dragers zijn. U kunt eventueel namen vermelden)
……………………….....…...………………………………………………
……………………….....…...………………………………………………
4.5 Afscheidsdienst
Ik heb de volgende wensen voor de aankleding tijdens de afscheidsdienst

o Kaarsen
o Waxinelichtjes
o Bloemen ten afscheid
o Persoonlijke briefjes en kaarten
o Overige wensen, namelijk
…………………….....…...…………………………………………………
…………………….....…...…………………………………………………
De afscheidsdienst vindt bij voorkeur plaats in (vermeld hier de naam en plaats
van een (kerk)zaal, aula, crematorium of een andere plek)
……………………….....…...………………………………………………
…….…………………………….....…...……………………………………
……………….……
Op mijn uitvaart mogen er toespraken gehouden worden

o Nee
o Ja, indien mogelijk door
……………….....…...…………………………………………………….……
……………….....…...…………………………………………………….……

o Ja, met beperkingen, namelijk (bepaalde onderwerpen ongewenst, bepaalde
sprekers niet gewenst, duur van de toespraak)
……………….....…...…………………………………………………….……
……………….....…...…………………………………………………….……
Ik wil dat er naar muziek geluisterd wordt

o Nee
o Ja, namelijk Live, te weten
……………….....…...…………………………………………………….……
……………….....…...…………………………………………………….……

o Ja, namelijk (cd-)muziek (indien bekend graag namen van
componisten en/of artiesten en/of nummers vermelden)
……………….....…...…………………………………………………….……
……………….....…...…………………………………………………….……
……………….....…...…………………………………………………….……
Mijn overige wensen zijn
……………………….....…...………………………………………………….
……………………….....…...………………………………………………….
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4.6 Condoleance/ontmoeting na de uitvaart
Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten/te condoleren

o Nee
o Ja
Deze gelegenheid wordt aangeboden op de volgende plek (U kunt bijvoorbeeld
denken aan
de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats, thuis, in een café of
restaurant en dergelijke)
……………………….....…...…………………………………………………….…
Mijn wensen voor consumpties zijn

o Geen consumpties
o Drinken (bijvoorbeeld koffie/thee/frisdrank/jus d’orange/bier/wijn/’borrel’ namelijk)
……………………….....…...…………………………………………………….……

o Eten (bijvoorbeeld wensen voor koek(jes), cake, sandwiches, broodjes, zoutjes,
overig)
……………………….....…...………………………………………………………
……………………….....…...………………………………………………………
4.7 Overige wensen zoals rouwvervoer en bloemen
Rouwvervoer
Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met

o Een rouwauto
o Anders, namelijk (eigen vervoer, per boot, fiets, motor, stoet lopend en dergelijke)
……………………….....…...………………………………………………………
Bloemen
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart o ja o nee
Ik heb een voorkeur voor

o Kleur ……………...………...…………….…………….....…...……..…………
o Soort ……………...………...…………….…………….....…...……..…………
Overig
Ik heb nog de volgende specifieke wensen
……………………….....…...………………………………………………….…
……………………….....…...………………………………………………….…
……………………….....…...………………………………………………….…
……………………….....…...………………………………………………….…
……………………….....…...………………………………………………….…
……………………….....…...……………………………………………….……
…………………….....…...………………………………………………….……
……………………….....…...…………………………………………………….
……………………….....…...…………………………………………………….

5. Na de dag van de uitvaart
Als u in deze wensenlijst de keuze heeft aangegeven voor een crematie dan kunt
u wensen voor de as bestemming aangeven bij 6.1.
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Als u heeft gekozen voor een begrafenis dan kunt u bijzonderheden
voor een monument aangeven bij 6.2.
Als het u niet uitmaakt en u laat de keuze aan de nabestaanden over dan kunt
u, indien gewenst, zowel keuzes aangeven bij 6.1 als 6.2.
5.1 As bestemming
As verstrooien
Ik wil dat mijn as wordt verstrooid

o Nee
o Ja
Als het mogelijk is dan wil ik dat de as op de volgende plek verstrooid wordt

o Op het strooiveld van crematorium
o Op zee (vermeld eventueel een speciale wens voor een boot)
...……………………..……

o Over de zee, vanuit een vliegtuig
o Anders, namelijk (bijvoorbeeld strand, bos, heide, een speciale plek)
……………………….....…...…………………………………………………………
……………………….....…...…………………………………………………………
As plaatsen
Ik wens dat mijn as wordt geplaatst

o In het familiegraf van begraafplaats (vermeld naam van de begraafplaats,
plaats, vak en nummer)
……………………….....…...……………………………………...….....……...……
……………………….....…...……………………………………...….....……...……
O urnengraf ……………………………………………………………………………

o In het columbarium van crematorium
……………………………………………………………………………….………..

o Thuis
o Gedeeltelijk in een sieraad, bestemd voor
……………………………………………………………………………….………..

o Anders, namelijk
….....…...…………………………………….……………..…………………………
5.2 Monument
Mijn wensen voor een grafmonument zijn (u kunt ook een combinatie van
materialen aangeven)
……....…...……...……………………….......…….…………………….……...
……....…...……...……………………….......…….……………………….…...
……....…...……...……………………….......…….…………………………....
Wat betreft de vorm en sfeer van het grafmonument denk ik aan (naast een
specifieke vorm kunt u denken aan speciale voorwerpen, de grootte, de
belettering, staand, liggend, planten, grind)
………………………..……………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
Mijn wensen voor de tekst zijn (u kunt in het algemeen aangeven wat u wel of
niet wilt hebben vermeld, of een speciale zin of tekst opschrijven; u kunt
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eveneens aangeven of u uw naam of een tekst in uw eigen handschrift
wilt)
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………

6. Aanvullende wensen en ondertekening
Aanvullende wensen
Hier heeft u de ruimte om voor u belangrijke aanvullingen en wensen te
vermelden. Heeft u veel extra wensen dan raad ik u aan een extra blad toe
te voegen.
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
Ondertekening:

o Dit wensenformulier is zoals ik het graag wil
o Dit wensenformulier kan als leidraad worden gebruikt
(zie ook pagina 1)
Naam
…………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………
Woonplaats
…………………………………………………………………………
Datum
…………………………………………………………………………
Handtekening
…………………………………………………….

Bld. 9

