
  Uitvaartvereniging “Sint Paulus” Waarland 

Wat zijn uw persoonlijke uitvaartwensen?   
 

Mensen willen nu vaak een uitvaart, die een spiegel van hun leven vormt. Men gaat meer en 

meer op zoek naar een persoonlijke invulling van het afscheid.  Aan de hand van vragen en 

keuzes kunt u met uw nabestaanden bespreken hoe u herinnerd wilt worden als zij uw uitvaart 

moeten regelen. U kunt een blad met de wensen toevoegen. Na uw overlijden kan de 

uitvaartverzorg(st)er deze gegevens inzien. 

Samen met uw nabestaanden kan de uitvaart dan verzorgd worden zoals u dat wilt. 

 

 Op welke manier wilt u dat mensen aan u terug denken? Wat vindt u belangrijk in het 

leven? Welke hobby’s, passies en interesses heeft u?  Dat wat u belangrijk vindt  in 

uw leven wilt u wellicht ook terug laten komen bij uw uitvaart. 

 Wat moet de sfeer van de uitvaart zijn? Traditioneel, ingetogen, uitbundig of ……? 

 Wat wilt u persé niet op uw uitvaart?  

 

Belangrijke gegevens:  

 

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………….. 

Donorregistratie:  ja / nee 

Uitvaartverzekering:  ja / nee 

Naam verzekeringsmaatschappij: ……………………………………………………………… 

Polisnummer uitvaartverzekering: ……...................................................................................... 

Nalatenschap / testament geregeld door: ………………………………………………………. 

Andere belangrijke papieren en gegevens zijn te vinden: ……………………………………... 

Begraven / cremeren 

Begraafplaats:………………………………….. Urnennis / verstrooiing as………………….. 

Keuze kist: ……………………………………………………………………………………... 

(materiaal, kleur, model, uitstraling (eenvoudig of luxe) 

Opbaring:……………………………………………………………………………………….. 

(Thuis of in de aula?. Opbaring in de kist of op een bed?) 

Kist mag open blijven (tot): ja / nee …………………………………………………………… 

Keuze kleding:………………………………………………………………………………… 

Bloemen: ja / nee..…………………………………………………………………………….. 

(wat zijn uw favoriete bloemen? Of wilt u géén bloemen maar liever geld voor een goed doel?) 

Rouwkaarten: ja / nee………………………………………………………………………….. 

(Eenvoudig of kleurrijk, met / zonder foto) 

Adressenlijst aanwezig: ja / nee………………………………………………………………... 

Rouwadvertentie: ja / nee  Indien ja in welke dagbladen:……………………………………... 

Dankbetuiging: ja / nee  Indien ja in welke dagbladen / weekbladen………………………….. 

Een herinneringskaartje: ja / nee……………………………………………………………….. 

Gelegenheid tot afscheid nemen / condoleren: ja / nee………………………………………... 

Wanneer ……………………………… Waar……………………………Hoe lang………….. 

Avondwake:  ja  / nee 

Uitvaartdienst:  ja / nee 

Indien ja waar wilt u dat de uitvaartdienst wordt gehouden…………………………………… 

Muziek tijdens diensten? Ja / nee................................................................................................ 

(Koor, uw favoriete nummers?) 

Afscheidsbijeenkomst na de uitvaart: ja / nee………………………………………………….  

(Welke locatie, arrangement, sfeer) 

Grafmonument / monument in urnennis: ja / nee…………………………………………….... 

(Materiaal monument, vorm, kleur, idee) 
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