
 

 
Uitvaartwensen 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tips 
 

Laat uw nabestaanden weten waar 

u uw wensenboekje bewaart, zodat 

zij dit na uw overlijden moeiteloos 

kunnen vinden. 

 

Mochten uw wensen in de loop der 

tijd aan verandering onderhevig zijn, 

dan raden wij u aan om uw 

wensenboekje aan te passen. 

 

 

Craspedia 
 

Ook wel 'yellow billy balls' of 

'trommelstokjes' genoemd. 

Kenmerk? Ze blijven erg lang goed.  

In ons logo staan ze voor een 

herinnering die lang mooi blijft. 

 

Een afscheid als eerbetoon aan het 

leven 
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Waarom? 

Nu nadenken over wat uw wensen zijn ten aanzien van uw eigen 

afscheid, lijkt misschien wat voorbarig maar kan ook rust geven. 

Rust voor u, maar ook voor uw dierbaren. U schept duidelijkheid 

voor uw nabestaanden in een periode die vaak beheerst wordt 

door verdriet en de vraag ‘wat zou hij/zij graag gewild hebben?’.  

 

Juridische status 

Het is van belang dat u zich realiseert dat een ingevuld en 

ondertekend wensenboekje niet rechtsgeldig is, maar straks 

fungeert als leidraad voor uw nabestaanden. Dit betekent dat uw 

nabestaanden ook anders mogen beslissen dan u in dit boekje 

vastlegt. Wanneer u meer zekerheid wilt over de uitvoer van uw 

wensen, dan past een codicil of een testament mogelijk beter bij 

u. U kunt zich hierover laten informeren door een notaris.  

 

Hulp | Inspiratie 

Wanneer u het prettig vindt om geholpen te worden bij het 

invullen van dit boekje, dan doen wij dat van harte en geheel 

vrijblijvend. Wij kunnen u dan informeren en inspireren over wat 

er allemaal mogelijk is. En wanneer u dat zou willen, vertalen wij 

uw wensen graag in een kostenraming. Via onderstaande 

gegevens contact kunt contact met ons opnemen. 

 

Karin Horsting 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Invulwijzer 
 

Dit wensenboekje is als volgt opgebouwd: 

 Uw gegevens 

 Voorafgaand aan de uitvaart 

 De uitvaart zelf 

 Na afloop van de uitvaart 

 Overige wensen 

 Ondertekening 

 



* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 
 

Uw gegevens 
 
Volledige naam ………….………………………………………………………… 

Geboortedatum ………….………………………………………………………… 

Geboorteplaats ………….………………………………………………………… 

Adres:   ………….………………………………………………………... 

Postcode | Plaats ………….………………………………………………………… 

 

Mijn burgerlijke staat:   

o samenwonend met ………………………………………………………… 

o gehuwd met  ………………………………………………………… 

o voorheen gehuwd met ………………………………………………………… 

o weduwe | weduwnaar* van ……………………………………………. 

o alleenstaand 

 

Kind(eren):    

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

…………………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………..……………………………………………………………………. 

 
Uitvaartverzekering ……………………………………………………………………. 

Verzekeraar  ……………………………………………………………………. 

Testament  ja | nee*  

Zo ja, notaris  ……………………………………………………………………. 

Donorcodicil  ja | nee* 

Zo ja, registratie ……………………………………………………………………. 

 

 

 



 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap 

ja | nee*  

(ook wanneer u uw lichaam ter beschikking van de wetenschap 

stelt, is het raadzaam uw wensen in dit boekje kenbaar te 

maken) 

 

Mijn papieren bewaar ik  

………………………………………………….………………………………………………………. 

 

Van mijn overlijden moeten de volgende personen op de hoogte 

worden gesteld 

1. Huisarts, naam en nummer 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Eerbetoon, 06 – 2454 5204  

3. Naam en nummer 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  

  



 

 

 

 
 
 
  

 

Ruimte voor aantekeningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 
 

Voorafgaand aan de uitvaart 
 
 
Graag wil ik verzorgd worden door: 

o mijn familie in samenwerking met de uitvaartbegeleider  

o de uitvaartbegeleider 

o indien van toepassing de verzorgers uit de zorginstelling 

o daar mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 

Qua kleding zie ik graag: 

o dat ik de volgende kleding draag: 

………………………………………………………………………………………………….. 

o dat mijn nabestaanden hierover beslissen 

 

En de opbaring zie ik graag: 

o thuis, en dan het liefst  

op bed  | in een kist | op een opbaarplank met wade* 

o in een rouwcentrum 

o op een andere plek, namelijk 

 .……………………………………………………………………………………………….. 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 

In geval van een thuisopbaring wens ik wel | geen* 

thanatopraxiebehandeling (lichte balseming). 

 
 
 
 
 
 
 



* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 
 

Mijn voorkeur gaat uit naar: 

o een kist, eventuele bijzonderheden:  

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

o een opbaarplank met een wade 

o een mand 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 

Mogelijkheid tot afscheid nemen: 

o het liefst de avond voorafgaand aan de uitvaart 

o liever geen rouwbezoek 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

o anders, namelijk ……………………………………………………………………… 

 

De aankondiging van mijn overlijden zie ik graag als volgt: 

o door middel van een rouwkaart,  

• wel | niet* met foto, namelijk: 

• en daar zie ik graag de volgende tekst op staan:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

o wel | geen* rouwadvertentie in lokale | landelijke* krant 

…………………………………………………………………………………………………….. 

o wel | geen* online gedenkpagina op www.eerbetoon.nl 

o wel | niet* via Social Media …………………………………………………… 

o daar mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 

Een adreslijst is wel | niet* aanwezig.  

Zo ja, dan is deze adreslijst hier terug te vinden:  

………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

  



* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 
 

De uitvaart zelf 
 
Ten aanzien van het rouwvervoer: 

o een rouwauto met | zonder* volgauto’s  

o gaat mijn voorkeur uit naar een:  

uitvaartbus | -motor | -fiets | eigen auto | anders, namelijk* 

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

o mogen mijn nabestaanden beslissen 

 

Graag wil ik een openbare | besloten* afscheidsdienst, bij 

voorkeur op de volgende locatie:  

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

 

Ik wil wel | niet* een kerkelijke uitvaart en mijn voorganger is: 

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

 

Liturgie van mijn dienst wil ik wel | niet* 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar begraven | natuurbegraven | 

cremeren | resomeren (vanaf 2021)*, het liefst op de volgende 

locatie:  

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

 

In geval van begraven, gaat mijn voorkeur uit naar een: 

o algemeen graf 

o nieuw particulier graf 

o bijzetting in bestaand particulier graf (vermelding grafvak of 

-nummer):  

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

 



 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

De volgende muziek zou ik graag afgespeeld | live uitgevoerd* 

zien: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Qua bloemen gaat mijn voorkeur uit naar: 

o geen | beperkt * bloemen, liever een donatie aan een goed 

doel, te weten: ………………………………………………………………………………. 

o wel bloemen, het liefst in de kleur ……………………………………………. 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 

Ik zou wel | niet* graag professionele dragers. 

Het liefst word ik wel | niet* door mijn naasten gedragen.  

 

Locatie van het samenzijn na afloop van de bijeenkomst is:  

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

 

En qua catering gaat mijn voorkeur dan uit naar:  

o koffie met koekje of cake 

o broodjes  

o high tea 

o borrel met bijbehorend hapje 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen



  

 
  

 
Gedicht – De boom 

 
Als sterke bomen vallen 

Als bladeren op de grond 
Wat eerst zo fier rechtop bleef staan 

En altijd zo gezond 
 

Als takken niet meer zwaaien 
Als armen door de wind 

De bladeren niet meer ruisen 
De zon haar niet meer vindt 

 
Maar zachtjes daar blijft liggen 

Omdat het niet meer kan 
Gewoon de energie niet heeft 

Wat moeten wij dan 
 

Waar moeten wij schuilen 
Wie vangt onze tranen op 

Wie zorgt voor een beschutte plek 
En brengt ons weer naar de top 

 
Grote sterke boom 

Je hebt ons zoveel gebracht 
Was trots op ons en groeide door 

In al je mooie pracht 
 

Jij blijft in mijn gedachten 
Voor altijd zo daar staan 

Dat wanneer ik je mis en nodig heb 
Ik gewoon naar je toe kan gaan. 

 

Leonita Gerssen 



 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 

Na afloop van de uitvaart 
 
Ik wil wel | niet* dat een dankbetuiging wordt gestuurd.  

 

Als het gaat om de bestemming van mijn as, dan gaat mijn 

voorkeur uit naar: 

o verstrooiing, het liefst op deze locatie:  

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

o bijzetting, locatie: 

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

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

o anders, namelijk:  

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

 

Qua grafmonument heb ik de volgende wensen: 

o qua materiaal: …………………………………………………………………. 

o qua tekst:   ……………………………………………………………….... 

o hier mogen mijn nabestaanden over beslissen 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Overige wensen 
 
Deze wensen zijn nog niet aan bod gekomen en wil ik wel graag 

vermelden: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Ondertekening 
 

In dit boekje heb ik de wensen ten aanzien van mijn eigen 

uitvaart vastgelegd.  

 

Naam   ………………………………………………………………………………. 

Plaats   ………………………………………………………………………………. 

Datum  ………………………………………………………………………………. 

Handtekening: 
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