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Voorwoord 
 

Doelstelling 
 
Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, 
doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo’n moeilijk onderwerp. De 
meeste mensen staan liever niet stil bij hun eigen dood. Toch kan het je innerlijke 
rust geven om met anderen te praten over wat jij belangrijk vindt, als het gaat om 
jouw afscheid. Daarom hebben wij hier enkele vragen en aandachtspunten 
opgesteld. Die kunnen helpen om hierover te praten. En die kunnen helpen om jouw 
wensen op papier te zetten. Want ook na de dood willen wij zoveel mogelijk rekening 
houden met datgene wat jij belangrijk vindt. 
 

Werkwijze 
 
Het is niet de bedoeling dat iedereen persé al deze vragen moet beantwoorden. Ook 
is het niet de bedoeling dat door het invullen van de vragen alles voorgoed wordt 
vastgelegd. Je schrijft datgene op dat je graag geregeld wilt hebben. De rest laat je 
gewoon weg. Je mag zelf kiezen met wie je dit formulier eventueel wilt bespreken en 
invullen (bv. persoonlijk begeleider of pastor). 
Wanneer een cliënt niet in staat is zijn of haar wensen kenbaar te maken is het 
belangrijk om dit formulier voor te leggen aan de wettelijk vertegenwoordiger van de 
cliënt en de persoonlijk begeleider. 
Mensen kunnen soms ook van mening veranderen. Het is daarom de bedoeling om 
van tijd tot tijd na te gaan of jouw antwoorden of wensen nog steeds kloppen. Als dat 
niet zo is, kun je een nieuw formulier invullen. 
 
‘Wensen bij overlijden’ vormt een bijlage van het crisisformulier. 
 
 
Geestelijk verzorgers / pastores Op de Bies: 
 
  Egon Verbraak 
  Marianne Houben 
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PERSOONLIJKE WENSEN TEN AANZIEN VAN 
MIJN OVERLIJDEN EN UITVAART 

 

NAAM: 
 
 
1. In geval van ernstige ziekte  
 
• zie crisisformulier 
 
 
2. Kennisgeving van mijn overlijden  
 
• rouwkaarten versturen  nee   ja (zie bijlage 1, adreslijst) 
 
• advertentie in de krant?  nee   ja  
 

 welke krant? ………………………………………………… 
 

 speciale wensen ………………………………………………… 
 
 
3. De dagen tussen overlijden en uitvaart 
 
• ik wil graag verzorgd worden door ………………………………………………… 
 
• ik wil graag bepaalde kleren en/of  

sieraden dragen ………………………………………………… 
 
• ik wil graag opgebaard worden  op bed 
  in de kist 
 
• ik wil graag thuis blijven  nee   ja:     
   op mijn kamer 
   in de kapel van Op de Bies 
 
• ik wil naar een uitvaartcentrum  nee   ja  
 
• mijn wensen t.a.v. de kist ………………………………………………… 
 
• mijn kist wordt gesloten door .................................................................... 
 
• men mag afscheid komen nemen  nee   ja  
 
• speciale wensen ………………………………………………… 



Wensen bij overlijden    4 

4. Mijn uitvaart 
 
• de uitvaartplechtigheid vindt plaats in  
 
  de grote zaal van het begeleidingscentrum in Op de Bies 
  de parochiekerk ... ... ... ... ... ... ... ... ... in ... ... ... ... ... ... ... 
  het crematorium in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  
• ik wil graag een religieuze viering  nee   ja: 
   rooms-katholiek 
   anders, namelijk: ... ... ... ... ...  
 
• ik kies als voorganger ………………………………………………… 
 
• ik wil graag bloemen  nee   ja: 
   op de kist 
   op een andere plek:... ... ... ... 
 
• indien ja: welke (kleur) bloemen ………………………………………………… 
  
• ik wil graag  bepaalde liederen / muziek laten klinken

 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 
• ik wil graag een bidprentje  nee   ja: 
   met een foto van mijzelf 
   met een afbeelding van ... ... 
 …………………………………… 
 
• toespraak door iemand speciaal ………………………………………………… 
 
• mijn  kist wordt gedragen door ………………………………………………… 
 
• speciale wensen ………………………………………………… 
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5.Begraven of cremeren 
 
• na de uitvaartdienst wil ik  begraven worden 

                                      gecremeerd worden 
 
 Begrafenis: 
 
• ik wil graag begraven worden  op de begraafplaats te ... ... ... ... ... ...  
  in het graf van ... ... ... ... te ... ... ... ...(*) 
   naam & adres begraafplaats: 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  
• ik wil graag door mijn familie/vrienden 
 in mijn graf gelegd worden  nee   ja  
 
• gedenkteken op het graf  nee   ja  
 
• mijn wensen t.a.v. de vorm ………………………………………………… 
 
• mijn wensen t.a.v. de tekst ………………………………………………… 
 
• speciale wensen ………………………………………………… 
 
 Crematie: 
 
• wensen t.a.v. de muziekkeuze  nee   ja  

 
• indien gewenst, dan is mijn keuze 1.……………………………………………… 

 2………………………………………………. 
 3………………………………………………. 
 

• na de crematie moet mijn as  verstrooid worden 
                                                      in een urn bijgezet worden 

 
• de asverstrooiing vindt plaats  op het strooiveld van Op de Bies 
  op het strooiveld van het crematorium 
  elders, namelijk: ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
• bijzetten van de urn  in het crematorium te ... ... ... ... ...  

  op de begraafplaats te … … ... ... ... 
  in het graf van ... ... ... ... te ... ... ... ...(*) 

   naam & adres begraafplaats: 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
• speciale wensen ……………………………………………… 
 
(*)  Informeer in de gewenste parochie / gemeente / bij de beheerder van de begraafplaats of dit 

mogelijk is! 
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6. Na de uitvaart 
 
• na de uitvaart wil ik een koffietafel   nee   ja  

  
• indien koffietafel gewenst,  worden hiertoe in ieder geval uitgenodigd de mensen 

genoemd op de lijst van bijlage 2. 
 
• ik wil mijn koffietafel  in het restaurant van Op de Bies 

                                                        in het crematorium 
                                                                ergens anders, te weten ………………. 
 

 
7. Bestemming van mijn persoonlijke bezittingen 
 
• ik vind het belangrijk dat ik kan bepalen  
 wat er met mijn bezittingen gebeurt  nee   ja 
 
• mijn bezittingen worden verdeeld  naar mijn wens (zie bijlage 3) 

                                                               onder mijn familie naar hun inzicht 
 

• ik heb een testament  nee  ja 
 
• mijn testament ligt …………………………………………. 
 
 
8. Verdere persoonlijke wensen, aanwijzingen of tekst 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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PERSOONLIJKE WENSEN VAN 
 
 
Naam ……………………………………………………………………… 
 
Voornaam ……………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum ……………………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………………… 
 
Woonplaats ……………………………………………………………………… 
 
Datum ……………………………………………………………………… 
 
 
Deze wensen en aanwijzingen zijn door/met/namens* mij 
vastgesteld om als leidraad te dienen bij de regeling en uitvoering 
van mijn uitvaart. 
 
Handtekening cliënt    
 
 
…………………………………… 
 
Handtekening cliëntvertegenwoordiger (voor gezien) 
 
 
…………………………………… 
 
Handtekening teamhoofd (voor gezien) 
 
 
……………………………………  
 
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is
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BIJLAGE 1 
 
ADRESLIJST VOOR HET VERSTUREN VAN ROUWKAARTEN: 
wie mogen we zeker niet vergeten? 
 
. mijn familie  
. vrienden en kennissen  
. Op de Bies 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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BIJLAGE 2 
 
LIJST VAN GASTEN VOOR DE KOFFIETAFEL: 
wie mogen we zeker niet vergeten? 
 
 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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BIJLAGE 3 
 
LIJST VAN MIJN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN DIE IK 
VERDELEN WIL EN MIJN WENSEN TEN AANZIEN VAN DE 
BESTEMMING ERVAN 
  

 
VOORWERP 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
 
 

BESTEMMING 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 


