Mijn uitvaartwensen vastgelegd

een rustgevende gedachte

Lees- en invulwijzer (printversie)
Dit wensenboekje is bedoeld om een aanzet te geven na te denken en misschien
ook te praten over uw eigen uitvaart. Wij merken dat het veel rust kan geven
hierover het een en ander vast te leggen.
Hoe uitgebreid of gedetailleerd u dat doet, is natuurlijk geheel afhankelijk van uw
situatie en de manier waarop u in het leven staat. U kunt uw eigen gedachten
hierover op papier zetten, zonder gestuurd te worden door allerlei voorgedrukte
keuzes. En komt u ruimte tekort, dan kunt u bijlagen toevoegen.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek om u verder te helpen bij het
vastleggen van uw uitvaartwensen, dan kunt u altijd een afspraak met ons maken.
Als u suggesties heeft om de opzet en/of de inhoud van dit boekje te verbeteren,
wilt u dan aan ons doorgeven via het contactformulier op onze website? Wij vinden
dit heel waardevol. Op de website vindt u alle informatie over onze werkwijze en
dienstverlening.
We wensen u inspiratie en wijsheid toe.
Een warme groet,
Fleur van Duin & Carla Bleesing-van der Hulst

Lieve lezers,
Ik heb mijn uitvaartwensen vastgelegd, een rustgevende gedachte. Niet alleen voor
mezelf, maar ook voor jullie, mijn dierbare naasten.
Het voelt goed in alle rust te bedenken hoe ik mijn uitvaart georganiseerd wil
hebben. Om het einde te kunnen regelen, moet je terug naar het begin. Wie was ik
en wie ben ik geworden? Dit vinden jullie terug in mijn uitvaartwensen. Ik heb alleen
de onderwerpen beschreven waarover ik duidelijke gedachten en wensen heb. Al
het overige mogen jullie naar eigen inzicht vorm geven.
Ik groet jullie.

Naam: __________________________________________
Plaats en datum: ________________________________
Originele handtekening:

_________________________________________________

Algemeen
Ik omschrijf hier mijn eerste ideeën over mijn uitvaart en over de sfeer waarin ik graag
wil dat deze verloopt:

Begraven of cremeren
Ik wens te worden begraven/gecremeerd op de volgende locatie:

Verzorging, opbaren en afscheid nemen
Na mijn overlijden wil ik dat mijn lichaam verzorgd wordt door:

Denk bij opbaren aan: op bed, in een kist of mand, in een wade op een baar; thuis,
elders; met koeling, zonder koeling (lichte vorm van balseming)
Ik wil op de volgende manier worden opgebaard:

Het liefst wil ik de volgende kleding/sieraden aan:

Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart is er gelegenheid voor
afscheidsbezoek:

Kaart, advertentie, sociale media
Mijn specifieke wensen voor de rouwkaart zijn de volgende (model, afbeelding, tekst
bijgevoegd):

Mijn wensen voor het openbaar aankondigen (bijvoorbeeld via advertenties) van
mijn overlijden zijn de volgende:

Ten aanzien van mijn Facebook-Twitter-Linked-In- Instagramaccounts luiden mijn
wensen:

Rouwvervoer en dragers
Op de dag van mijn afscheid wil ik worden vervoerd in/met:

Mijn dragers/begeleiders zijn:

Afscheidsbijeenkomst en samenzijn
Over de sfeer en locatie(s) van het afscheid en het samenzijn na afloop heb ik de
volgende specifieke wensen :

Rituelen, muziek en gesproken woord
Ik hecht waarde aan de uitvoering van het volgende ritueel/de volgende rituelen:

Mijn muziekkeuze is de volgende:

Ten aanzien van sprekers heb ik de volgende wensen:

Bloemen en/of een goed doel
Met betrekking tot de keuze van bloemen heb ik de volgende wensen:

In plaats van bloemen zie ik liever een bijdrage aan een goed doel:

Ruimte voor speciale wensen
Wat wil ik heel graag wel en wat wil ik beslist niet?
Ik heb de volgende speciale wensen:

Ik wil beslist niet dat:

Wat ik verder nog aan jullie kwijt wil

Persoonlijke gegevens
Naam en voornamen:
_____________________________________________________________________________
Adres:
_____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
_____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
_____________________________________________________________________________
E-mail:
_____________________________________________________________________________
Geboortedatum en –plaats:
_____________________________________________________________________________
BSN nummer:
_____________________________________________________________________________
Huisarts:
_____________________________________________________________________________
Na mijn overlijden direct contact opnemen met:
_____________________________________________________________________________
Testament aanwezig bij notaris:
_____________________________________________________________________________
Belangrijke wachtwoorden in bewaring bij:
_____________________________________________________________________________
Adreslijst aanwezig:
_____________________________________________________________________________
Verzekering:
_____________________________________________________________________________
Ik wil dat mijn uitvaart wordt begeleid door:
_____________________________________________________________________________

Ruimte voor wijzigingen, losse notities, een mooi gedicht of lied

Dit boekje wordt u aangeboden door:

Vrijheid in afscheid

Fleur van Duin
Lingerzijde 16-18
1135 AP Edam
06 3730 4790
Carla Bleesing-van der Hulst
Oosthuizerweg 26a
1463 LM Noordbeemster
06 3747 9301
info@symfonie-uitvaarten.nl
www.symfonie-uitvaarten.nl

Bel bij overlijden 06 3739 3682

