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TIJD HEELT

GEEN WONDEN

TIJD LEERT

JE LEVEN

MET VERDRIET

EN WACHTEN

ZEER GEDULDIG

TOT JE WEER

SCHOONHEID ZIET

EN TOT

DE TEDERSTE

HERINNERINGEN

ZO DIEP

VERTAKT ZIJN

IN JE ZIEL

DAT ZE DIE

ZERE PLEKKEN

KUNNEN OVERGROEIEN

Kris Gelaude
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Inleiding
Meedenken en verzorgen

Laatste wensen

Steeds vaker heeft de overledene zijn of haar laatste wensen 
besproken of vastgelegd. Wat zijn uw wensen met betrekking 
tot uw uitvaart? Wordt het een begrafenis of een crematie en 
wat voor voorkeuren heeft u voor de plechtigheid? Er is zo veel 
mogelijk. 

Om vragen en misverstanden in de toekomst te voorkomen, 
hebben we dit wensenboekje opgesteld. 

Nijboer Uitvaartzorg denkt mee en verzorgt

U bepaalt wat u uit handen wilt geven of eventueel zelf wilt 
regelen. 

De kern van wat Nijboer Uitvaartzorg doet, kun je omschrijven als 
“meedenken en verzorgen”. De uitvaart verzorgen, de kaarten en 
bloemen verzorgen, het vervoer verzorgen. Nijboer verzorgt alles 
en denkt graag met u mee om deze dag naar uw wens te laten 
verlopen.

M
ijn gegevens
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Mijn gegevens
Persoonlijk

M  V

     Huisnr:             Toevoeging:

Mobiel:

Achternaam: 

Voornamen voluit: 

Geboortedatum: 

Straat: 

Postcode:        Plaats: 

Telefoon: 

Burger Service Nummer (BSN): 

Burgerlijke staat: 

Indien van toepassing, partner van:  

Datum: Plaats:

Handtekening: 
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Mijn gegevens
Formeel

1. Heeft u een uitvaartverzekering?

Ja, ik ben verzekerd bij verzekeringsmaatschappij: 

 Mijn polisnummer is: 

Nee, ik heb geen uitvaartverzekering.

2. Bent u lid van een uitvaartvereniging?

Ja, ik ben lid van een uitvaartvereniging, namelijk:

Nee, ik ben geen lid van een uitvaartvereniging. 

3. Heeft u deze documenten in uw bezit?

Ik heb een testament of wilsbeschikking, opgemaakt
 door:

Ik heb een donorcodicil. Mijn donorcodicilnummer is:

Ik heb een handgeschreven verklaring (codicil)  
waarin staat dat ik mijn lichaam na overlijden aan 

 de wetenschap afsta. 
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Voor de uitvaart
Weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn? Wilt 

u bijvoorbeeld begraven worden of heeft cremeren 
uw voorkeur? 

Er is veel mogelijk en er zijn veel keuzes te maken voor de uitvaart. 
Maak hieronder uw wensen duidelijk, zo voorkomt u vragen en 
misverstanden in de toekomst.

4. Wilt u begraven worden of gecremeerd?

Ik wil begraven worden

     in een bestaand graf, namelijk:

     in een nieuw graf, namelijk: 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Ik wil gecremeerd worden

     in het crematorium te:   

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.       

5. Wat zijn uw wensen voor de laatste verzorging?

De laatste verzorging, oftewel wassen en kleden, mag worden 
gedaan door:

     familie.

     familie samen met Nijboer Uitvaartzorg.

     Nijboer Uitvaartzorg.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

V
oor d

e uitvaart
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6. Wat zijn uw wensen voor opbaring?

In de dagen voor de uitvaartdienst kunnen nabestaanden 
in alle rust persoonlijk afscheid nemen. U kunt thuis, in een 
uitvaartcentrum of op een andere plek opgebaard worden. 
En heeft u bijvoorbeeld ook nagedacht over welke kleding 
u graag wilt dragen?

Waar wilt u worden opgebaard?

     Thuis.

     In een aula of rouwcentrum, namelijk:  

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Heeft u bepaalde kleding of sieraden, die u zou willen dragen?

     Ja: 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Heeft u andere wensen m.b.t. opbaring?

     Ja: 

     Nee.

Wilt u dat er tijdens de opbaring gelegenheid is tot afscheid 
nemen?

     Ja. 

     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Heeft u andere wensen m.b.t. afscheid nemen?

     Ja: 

     Nee.
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7. Wat zijn uw wensen voor een kist?

Wilt u een eenvoudige kist of heeft u specifieke wensen? Er valt 
veel te kiezen op het gebied van kisten. Van kapkist tot en met 
een vlakdeksel en van traditionele houtsoorten, zoals massief 
eikenhout en vurenhout, tot milieuvriendelijke kisten en kleurrijke 
exemplaren.

Hoe wilt u dat uw kist eruit ziet? 

     Welk soort hout en/of kleur? Of wilt u zelf een kist
     ontwerpen?

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

8. Wat zijn uw wensen voor de rouwkaart en advertentie?

Wilt u familie, vrienden en bekenden via een advertentie of kaart 
informeren of bedanken? U kunt het rouwdrukwerk zo persoonlijk 
maken als u zelf wilt. Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere of juist 
traditionele kaart of advertentie?

Wilt u dat er rouwkaarten worden verzonden?

     Ja.

     Welke stijl, afbeelding en/of kleur heeft uw voorkeur? 
     En welke tekst, uitspraak of spreuk mag erop komen 
     te staan?   

     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
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Wilt u een rouwadvertentie in een (plaatselijke) krant?

     Ja, er mag een rouwadvertentie geplaatst worden in:

     Welke stijl, afbeelding en/of kleur heeft uw voorkeur? 
     En welke tekst, uitspraak of spreuk mag erop komen 
     te staan?

     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Wilt u dat er dankkaartjes verstuurd worden?

     Ja.

     Welke stijl, afbeelding en/of kleur heeft uw voorkeur? 
     En welke tekst, uitspraak of spreuk mag erop komen 
     te staan?

     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Wilt u dat er een dankadvertentie wordt geplaatst?

     Ja, er mag een dankadvertentie worden geplaatst in:

     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.
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Heeft u wensen voor het bidprentje?

     Ja.

     Welke stijl, afbeelding en/of kleur heeft uw voorkeur? 
     En welke tekst, uitspraak of spreuk mag erop komen 
     te staan? 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

9. Heeft u voorkeur voor bepaald vervoer?

Hoe wilt u het vervoer van de plaats van de plechtigheid naar de 
plaats van de begrafenis of crematie regelen? Dat kan met een 
stijlvolle rouwauto, te voet met de loopkoets of met een koets met 
paarden, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Welk vervoermiddel heeft uw voorkeur voor de dag van de 
uitvaart?  

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

10. Wat zijn uw wensen voor bloemen?

Voor veel mensen zijn bloemen onmisbaar voor het brengen van 
de laatste groet. Wat voor bloemen of bloemstukken hebben uw 
voorkeur? Of misschien wilt u helemaal geen bloemen.

Wilt u dat er bloemen bij de uitvaart zijn? 

     Ja, ik hou van

     Nee.

     Ik heb liever dat het te besteden bedrag wordt 
     geschonken aan een goed doel, namelijk:

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.
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De uitvaart
Weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn voor 

de uitvaart? Hoe beter die dag aansluit bij uw 
persoonlijkheid en manier van leven, hoe meer 

troost uw naasten eruit putten.

Er is veel mogelijk op de dag van de uitvaart. Maak hieronder uw 
wensen duidelijk, zo voorkomt u vragen en misverstanden in de 
toekomst.

11. Condoleren na de begrafenis of crematie

Wilt u anderen de gelegenheid geven afscheid van u te nemen 
en herinneringen op te halen? Wij regelen de condoleance voor u 
in een door u gekozen locatie.  

Waar wilt u dat er gelegenheid is tot condoleren. 

     Bij Nijboer Uitvaartzorg.

     In het crematorium te 

     Bij de begraafplaats te 

     Een andere locatie, namelijk: 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

12. Wie wilt u uitnodigen voor uw uitvaart?

     Een ieder is welkom

     Een select gezelschap, namelijk:

     Een deel openbaar en een deel in besloten kring, 
     namelijk:

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

D
e uitvaart
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13. Wat zijn uw wensen voor uw afscheidsdienst?

Wilt u een traditionele kerkdienst en daarna kiezen voor 
cremeren? U kunt ook kiezen voor een afscheidsdienst in een 
aula, uitvaartcentrum of thuis. 

Waar wilt u dat de afscheidsdienst wordt gehouden?

     Thuis.

     In een aula, te

     In een kerk, namelijk:

     In het crematorium.

     In een uitvaartcentrum.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

Wat voor wensen heeft u voor de aankleding van de ruimte? 

     Kaarsen / Waxinelichtjes

     Persoonlijke spullen, namelijk: 

     Overige wensen, namelijk: 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Wie zou u willen vragen om de kist te dragen?

     Dragers van de uitvaartverzorger of uitvaartvereniging.

     Mijn kinderen.

     Familie en/of vrienden, namelijk:

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
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14. Wat zijn uw wensen voor toespraken?

Heeft u een lijfspreuk, een bijzondere herinnering, gedicht of 
anekdote uit uw leven die u vermeld wilt hebben? 

Wie wilt u dat er spreekt en uw uitvaart begeleidt?

     Ja, 

De dominee.

Een particuliere spreker.

Familie.

     Ik wil geen toespraken.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

Wat wilt u dat er wordt gezegd of wordt voorgelezen tijdens uw 
uitvaartplechtigheid? 
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15. Wilt u muziek laten horen?

Muziek is zeer sfeerbepalend en maakt een uitvaart persoonlijk. 
Heeft u een lijflied of een speciale herinnering aan een 
muziekstuk? Er bestaat ook de mogelijkheid om de uitvaart op 
beeld vast te leggen. Naast een tastbare herinnering, kan dit uw 
naasten helpen bij het rouwproces. 

Welke muziek wilt u dat er gedraaid wordt tijdens uw uitvaart?

     1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

     Ik wil livemuziek door: 

     Ik wil geen muziek op mijn uitvaart.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

Wilt u dat er opnamen worden gemaakt tijdens uw uitvaart?

     Ja,

Een fotoreportage.

Filmopnames.

Een geluidsopname.

     Nee, ik wil geen opnamen. 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

16. Hoe wilt u dat uw laatste afscheid verloopt?

Na de afscheidsdienst vindt het laatste afscheid plaats. Dit 
uiteindelijke afscheid kan op verschillende manieren. Bij een 
begrafenis zal dat meestal bij het graf zijn. Bij een crematie vindt 
het laatste afscheid vaak plaats in de aula.

Begrafenis

Mijn kist mag langzaam in het graf dalen:

     met een lift.      met touwen.
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     tot het maaiveld (alleen mogelijk met lift).

     Ik wil dat de kist pas daalt, nadat iedereen de 
     begraafplaats heeft verlaten.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

Heeft u aanvullende wensen voor bij het laatste afscheid? 
Zo kunnen de aanwezigen aarde of bloemblaadjes op de kist 
strooien of ballonnen oplaten.

Crematie

     Mijn kist mag blijven staan.

     Mijn kist mag onttrokken worden aan het zicht.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Heeft u aanvullende wensen voor bij het laatste afscheid? 
Zo kunnen de aanwezigen bloemen op de kist leggen.  
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17. Wat wilt u de genodigden aanbieden?

Na de afscheidsdienst is het fijn om even bij te komen en rustig 
na te praten. Wilt u de genodigden iets te drinken en te eten 
aanbieden? Alles is mogelijk. U kunt kiezen voor een traditionele 
koffietafel, of past wijn en tapas meer bij u? 

Wat wilt u de genodigden aanbieden?

     Ik bied de genodigden:

Koffie/thee en cake.

Eten:

Drinken: 

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Waar wilt u dit aanbieden?

     In het crematorium.

     In de kerk.

     Een andere locatie, namelijk:

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.
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Maar in deze moeilijke tijd zijn er nog steeds zaken die geregeld 
moeten worden. Wat wilt u dat er met de as gebeurt? Misschien 
heeft u zelf al een mooie bestemming in gedachten. Heeft u 
wensen voor een gedenkteken of grafmonument.

18. Wat wilt u dat er met de as gebeurt?

Wilt u bijvoorbeeld dat de as verstrooid wordt of bewaard wordt in 
een urn?

Mijn wensen t.a.v. de asbestemming.

Ik wil dat mijn as wordt bewaard in: 

     Op welke plek wilt u de as laten bewaren?

     Ik wil mijn as laten verstrooien:

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

Na de uitvaart
Na de uitvaart breekt vaak de moeilijkste tijd
aan voor de nabestaanden. Het rouwproces.

N
a d

e uitvaart
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     Nee.

     Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.

     Mijn wensen voor het materiaal, de vorm, sfeer en 
     tekst zijn:

     Ja.

Wilt u een monument of gedenkteken op uw laatste rustplaats? 

Gedenktekens worden steeds persoonlijker. Ze zijn er in alle 
soorten, kleuren en stijlen. Een gedenkteken of monument is voor 
uw nabestaanden het laatste afscheidsteken van een dierbare. 
Om dit goed te kunnen vormgeven, kunt u hier uw wensen 
kenbaar maken. 

Wat zijn uw wensen voor een gedenkteken?19.
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Aanvullende wensen
Hier heeft u de ruimte om voor u belangrijke 

aanvullingen en wensen te vermelden.

A
anvullend

e w
ensen
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