Wensenformulier: begraven
Het is mijn wens dat mijn uitvaart op deze wijze zal plaatsvinden:
Naam: …………………………………………………………………………………………... M/V
Voornamen: ……………………………………………………………………Burgerservice nummer……………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
PC / Woonplaats: ……………………………………………………………………………….…………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………
Burgelijke staat:
gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/geregisteerd partnerschap/samenwonend
Echtgen(o)ot(e)/Partner van: ……………………………………………………………………….. M/V
Aantal kinderen: ……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ..………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………
In mijn volle bewustzijn heb ik dit formulier ingevuld, zodat na mijn overlijden de uitvaart zal plaatsvinden geheel
overeenkomstig mijn wens; waardig en respectvol.

O Mijn familie/nabestaanden zijn hiervan op de hoogte.
O Er is een kopie van dit wensenformulier bij de Abeo Uitvaartzorg.
Als iemand overleden is, moet er allereerst een arts worden ontboden die officieel de dood moet vaststellen en een
verklaring van overlijden zal opstellen. Na het bellen van de arts kan de uitvaartondernemer gebeld worden met het
verzoek te komen in verband met de laatste verzorging en het verder regelen van de uitvaart. Bij een overlijden in
een hospice, ziekenhuis of zorginstelling belt de verzorgende een arts.

Het beste kunt u alvast het trouwboekje, verzekeringspapieren en wensenformulier klaarleggen.
Het is mijn wens dat de begrafenis zal worden uitgevoerd door:
Naam:
Postadres:
PC/Plaats:
Telefoon:

Abeo Uitvaartzorg, uitvaartverzorger Wim Visser
Postbus 955
4600 AZ Bergen op Zoom
06 398 398 96

Ik wil dat de laatste verzorging (wassen, kleden en verdere verzorging) gedaan wordt door:
O De uitvaartonderneming

O Familie

O Anders, nl. door …………………………………………………………………………………………………………………
O De uitvaartonderneming met familie
De gewenste kleding na de laatste verzorging zal zijn: ……………………………………………………………
De plaats betreffende de opbaring: …………………………………………………………………………………………
Als er een mogelijkheid is om thuis op te baren, dan kan dit op bed met een schelpkoeling of in een uitvaartkist met
een kistkoeling. Het voordeel van thuis opbaren is dat u tot op het laatste moment in uw eigen vertrouwde omgeving
blijft, waardoor op zeer persoonlijke wijze afscheid genomen kan worden.

O Het woonhuis, O op bed/in de uitvaartkist
O Uitvaartcentrum, nl……………………………………………………………………………………………………………
O Anders, nl …………………………………………………………………………………………………………………………
Persoonlijke wensen met betrekking tot de kist:
O Een luxe folieprint kist
O Een gefineerde kist
O Een massieve kist
O Houten/metalen handvaten aan de kist
O Verhoogd deksel/vlak deksel
O Kleur kist …………………………………………………………………………………………………………………………
Het sluiten van de kist vindt plaats: O Direct na overlijden

O Op het laatste moment

Indien mogelijk wel/niet door de naaste familie/vrienden/anders, nl. …………………………………………
De gewenste begraafplaats ……………………………………………………………………………………………………
Het gewenste graf betreft een:
O Algemeen graf

O Enkel/Dubbel koopgraf

O Er is reeds een graf gereserveerd en dit is te vinden op
begraafplaats:………………………………………………………graf nr.…………………………………………………….

Wilt u dat er rouwkaarten worden verstuurd: ja/nee
Type rouwkaart: klassiek/neutraal/modern
Zonder/met een afbeelding van zee/strand/bos/bloemen, met eigen afbeelding, nl.……………………
Wilt u aangeven of en welke tekst er op de kaart moet komen te staan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mag er een rouwadvertentie in een krant en zo ja welke:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gewenste zaken rondom de condoleance:
O wel/geen aparte condoleanceavond voorafgaand mijn begrafenis.
O wel/geen avondwake O bidprentjes ja/nee
O wel/geen condoleance na de begrafenis.
De dienst voorafgaande van de begrafenis zal worden gehouden in/door:
O de kerk, welke ……………………………………… O of anders, nl. …………………………………………………
O in uitvaartcentrum…………………………………. O in besloten/familie kring……………………………………
O met alle familie, vrienden, bekenden en belangstellenden
O sprekers……………………………………………………………………………… O bepalen mijn nabestaanden
O door een gastspreker, welke………………………………………………………………………………………………
O door de dominee of pastoor, welke……………………………………………………………………………………
De dienst mag wel/niet worden opgenomen op CD. Mogen er foto`s genomen worden ja/nee
Ik wil wel/niet opgebaard worden daar waar de dienst gehouden wordt, zodat men voorafgaand
aan de begrafenis afscheid kan nemen.
Ik wil wel/niet worden ingedragen voor aanvang van de dienst.
Als ik wel zal worden ingedragen dan mag dit gedaan worden door:
O Naaste familie………………………………………………………………………………………………………………
O Dragers van de uitvaartonderneming
O Vrienden………………………………………………………………………………………………………………………

Er mogen wel/geen bloemen op mijn kist.
Er mag wel/geen kruisje op de kist.

O kruisje met/ zonder corpus.

Er mag wel/geen tijdelijk naamplaatje gezet worden bij het graf.
Ik wil dat er later wel/geen gedenksteen geplaatst wordt op het graf.
Na de dienst zal de gang gemaakt worden naar de begraafplaats, dit zal geschieden door/met:
O Volgauto`s

O Eigen auto`s

O Te voet

O Anders, nl. ………………………………………………………………………………

De kerkklok zal wel/niet worden geluid tijdens de gang naar de begraafplaats.
Het begraven zal wel/niet in besloten kring plaatshebben.
De kist mag:
O Geheel dalen in het graf
O Dalen tot maaiveld
O Niet dalen
Mogen er wel/geen toespraken gehouden worden bij het graf.
Het dankwoord na de begrafenis zou misschien uitgesproken kunnen worden door……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik stel er wel/geen prijs op dat de familie en genodigden na de begrafenis nog bijeen zijn.
Waar mag men bijeen komen………………………………………………………………………………………………
Wat mag er geserveerd worden als men nog bijeen zal komen na de begrafenis:
O Koffie/thee/fris met cake/koekje/broodjes
O Anders, nl. ………………………………………………………………………………………………………………………
Belangrijke aanvullingen en opmerkingen:………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.abeo-uitvaartzorg.nl

