Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.
Rom. 14: 7,8

Diakonos Uitvaartverzorging
Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen
Prinsesselaan 38, 3905GL Veenendaal

0318-821 855
www.diakonosuitvaart.nl
info@diakonosuitvaart.nl

Mijn uitvaartwensen

Geachte lezer,
Voor u ligt het document “Mijn uitvaartwensen…” .
Speciaal gemaakt om uw wensen en verwachtingen over uw uitvaart vast
te leggen. Volledig zal dit document niet zijn. Het kan u wel een
handreiking bieden om na te denken over uw wensen en verwachtingen.
Het is goed om, hoe moeilijk dat ook is, uw wensen en verwachtingen te
delen met uw partner, familie en/of vrienden. Het helpt hen om later
keuzes te maken die bij u en bij hen aansluiten.
Loopt u bij het invullen van dit document tegen vragen of problemen
aan? Wilt u graag weten welke mogelijkheden er zijn? Wilt u weten wat de
kosten van een uitvaart zijn?
Aarzel dan niet om een afspraak te maken.

Afscheid nemen van iemand die u dierbaar is, doet pijn. In die moeilijke
tijd van het leven heeft u mensen nodig die u bij willen staan. Mensen
met een hart voor de overledene en nog belangrijker een hart voor u.
Diakonos uitvaartverzorging bestaat uit mensen die zowel deskundig als
met respect en toewijding deze zorg verlenen.
In vroegere tijden was het gewoon dat de begrafenis verzorgd werd door
mensen uit de eigen (kerkelijke) gemeenschap. Wij bieden u de
bijzondere mogelijkheid om mensen uit uw eigen kring in te schakelen.
Hierbij kunt u denken aan koffie schenken, het dragen van de kist, maken
van bloemstukken of assisteren bij een condoleance. Zo kan de uitvaart in
uw eigen persoonlijke sfeer worden uitgevoerd. Kijk op onze website
voor meer informatie.
Diakonos Uitvaartverzorging is een stichting zonder winstoogmerk en
staat ten dienste van christenen en van hen die niet of anders geloven.

Met vriendelijke groet,
Inge van Kruistum - Salomons
www.diakonosuitvaart.nl
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Verzekeringsgegevens

Persoonlijke gegevens

Mijn verzekeringsgegevens liggen:

Naam

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Voornamen

_____________________________________________________________

Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
E-mailadres

Mijn uitvaartwensen

Mijn wensen voor het opbaren
Wanneer de situatie het toelaat, dan wil ik na mijn overlijden

Inloggegevens sociale media e.d.
_______________________________________________ is op de hoogte
van mijn inloggegevens voor sociale media en verdere accounts op het
internet.

Thuis opgebaard worden in een kist
Thuis opgebaard worden op bed
Opgebaard worden in uitvaartcentrum:
_________________________________________________________
Opgebaard worden op een andere locatie nl:

Ik laat de keuze aan mijn familie

Tussen het moment van overlijden en de dag van mijn uitvaart
Vind ik het goed dat mensen mijn tijdens de opbaring kunnen zien
Vind ik het goed dat alleen naaste familie en vrienden mij tijdens de
opbaring kunnen zien
Wil ik niet dat anderen mij tijdens de opbaring kunnen zien
Ik laat de keuze aan mijn familie
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Mijn inloggegevens heb ik in bewaring gegeven bij mijn notaris
Anders:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mijn wensen voor een plechtigheid of
(kerk)dienst
Ik vind het belangrijk dat mijn afscheid een afspiegeling is van mijn
levensovertuiging.

Mijn wensen voor een kist
Ik heb de voorkeur voor een kist gemaakt van massief eiken/
massief populieren/ eiken fineer/ kersen fineer/ ongelakt vuren hout
Anders:
_________________________________________________________
Ik laat de keuze aan mijn familie

Ik zou het fijn vinden als de dienst gehouden wordt in de kerk
Kerkgebouw:
Adres :
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:

Ik zou het fijn vinden als de plechtigheid gehouden wordt in
Locatie :
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Ik laat de keuze aan mijn familie
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Mijn wensen voor het vervoer

Dragen
Ik zou het op prijs stellen als ik begeleid wordt naar het graf/

Ik heb de voorkeur voor een rouwauto in de kleur: zwart/ grijs/wit

crematorium door

Ik heb de voorkeur voor een andere wijze van vervoer nl:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Professionele dragers

_____________________________________________________________

Door mijn familie

_____________________________________________________________
Ik vind het mooi als er op de schouder gedragen wordt
Ik vind het mooi als er een rijdende baar gebruikt wordt
Het is mijn wens dat mijn familie/vrienden gebruik kunnen maken
van een volgauto

Ik laat de keuze aan mijn familie
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Ik laat de keuze aan mijn familie

Bloemen

Mijn wensen voor een begrafenis of graf

Bloemen bij de uitvaart
Stel ik erg op prijs
Ik houd erg van:___________________________________________
___________________ vind ik een mooie kleur

Het is mijn wens om na mijn overlijden te worden begraven

Op begraafplaats: ________________________________________
te:

Ik vind het fijn als alleen de naaste familie voor bloemen zorgt
Stel ik niet op prijs

In een bestaand graf met grafnummer: ______________________

Ik laat de keuze aan mijn familie
Het bestaande gedenkteken, met aangevulde tekst
Steenhouwerij: __________________________________________
Adres: __________________________________________________
Postcode: _______________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________
Ik laat de keuze aan mijn familie
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Mijn wensen voor een crematie en de
asbestemming
Het is mijn wens om na mijn overlijden te worden gecremeerd

Mijn wensen voor rouwbrieven,
dankbetuigingen en advertenties
Het is mijn wens dat familie, vrienden, en bekenden na mijn overlijden
worden geïnformeerd

In crematorium: ___________________________________________
te: ______________________________________________________
Voor mijn uitvaart met…
Voor de bestemming van mijn as gaat mijn voorkeur uit naar:

Na mijn uitvaart met…

Verstrooien op het terrein van het crematorium
…een rouwbrief
Verstrooien op het terrein van begraafplaats: __________________
________________________________________________________
Verstrooien op een andere plaats, namelijk: ___________________
________________________________________________________
Bijzetten van de urn in een columbarium

…een advertentie in: _______________________________________
…een e-mail
Mijn adressenlijst ligt: ______________________________________
Ik wil niet dat mijn familie, vrienden, bekenden worden
geïnformeerd

Bijzetten in een (familie)graf
Ik laat de keuze aan mijn familie
Plaatsen van de urn in een urnentuin
Het bewaren van de as bij mijn familie thuis
Ik laat de keuze aan mijn familie
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