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Inleiding

Afscheid nemen op een goede manier; mensen ervaren het als hartverwarmend 

wanneer er een passend afscheid wordt verzorgd. Een uitvaart dient overeen

komstig uw wensen te verlopen.

Door het invullen van dit boekje kunt u zelf uw wensen kenbaar maken voor  

de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het boekje is bestemd voor uzelf en uw  

nabestaanden. Het is uw manier om duidelijkheid te scheppen in een periode 

die vaak beheerst wordt door verdriet. U ontlast uw nabestaanden van de vraag: 

“Wat zou hij/zij graag gewild hebben?”

Een passende uitvaart is een uitvaart die past bij uw persoonlijkheid en die,  

voor wat betreft uitvoering, nog ruimte laat voor de wensen van de nabestaanden.  

Het is een eerste belangrijke stap in de verwerking van het verdriet na uw overlijden. 

Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte dat uw uitvaart kan  

verlopen zoals u dat gewild zou hebben.

Dit boekje biedt u de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw uitvaart persoonlijk 

wordt, zodat uw nabestaanden later met een goed gevoel op dit afscheid terug 

kunnen kijken. 

U kunt er voor kiezen om dit wensenboekje met iemand te bespreken of het bij 

uw papieren te bewaren zodat het na uw overlijden geraadpleegd kan worden. 

U kunt op mijn site www.kirstenboerema.nl meer informatie vinden om tot een 

besluitvorming te komen. En ik ben u graag van dienst om in een persoonlijk  

gesprek verdere uitleg te geven of ideeën aan de hand te doen.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Boerema
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Persoonlijke gegevens

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Burgerlijke staat

  Alleenstaand  

  Samenwonend met  

  Gehuwd met  

  Eerder gehuwd met  

  Weduwe/weduwnaar van  

  Gescheiden van  

Nationaliteit  

Godsdienst  

BSN  

Donorcodicil aanwezig?

Verzekering

Wat voor uitvaartverzekering heb ik? 

Nummer  

Nummer  

 bij  

  bij  

Ja Nee

Kapitaal Natura



Wat te doen na een overlijden?

De (huis)arts waarschuwen. Telefoonnummer  

De (huis)arts komt direct om het overlijden vast te stellen. De arts geeft de  
‘verklaring van overlijden’ af. Vervolgens wordt contact opgenomen met de door 
u gekozen uitvaartbegeleider. Deze komt om de uitvaart samen met uw naasten
te regelen.

Uitvaart laten verzorgen door

   Kirsten Boerema Uitvaartverzorging 
Hoofdstraat 21a 
9431 AB Westerbork 
06 215 176 60

   Anders, namelijk  

Ondertekening

Plaats    Datum  

Handtekening  

   Ik heb een kopie van dit boekje in bewaring gegeven bij Kirsten Boerema 
Uitvaartverzorging
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Laatste verzorging
Ik wil verzorgd worden door:

  De uitvaartbegeleider

  Familie samen met de uitvaartbegeleider

  Thuiszorg (als u hier al gebruik van maakte)

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Kleding

   Voorkeur  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

   Bijzondere wensen (bril, sieraden, haar, makeup e.a.)  

Opbaring
Ik wil opgebaard worden:

   Thuis 
  Op bed 
  In de kist

  In een rouwcentrum

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

   Anders, namelijk:  



Kist (of ander omhulsel)
   Kist 

  Spaanplaat met houtfineer 
  Massief hout  
  Populieren 
  Eiken 
  Vuren 
  Beuken  
  Steigerplanken 
   Anders, namelijk:  

   Mand 

  Bamboe 
  Pandanus 
  Bananenblad 
  Wilgenteen 
  Pine

  Wade

   Kleur  

(De vurenhouten kist is goed te beschilderen. De kist van spaanplaat kist is goed 
in elke gewenste kleur te spuiten)
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Rouwkaarten

  Er worden wel rouwkaarten verstuurd. Aantal ca.   

  Rouwkaart na uitvaart verzenden (bij uitvaart in besloten kring)

  Er worden geen rouwkaarten verstuurd

Ontwerp rouwkaarten

  Geen wensen

  Ontwerp bekend (voorbeeld in bijlage)

  Afbeelding  

   Overig (lettertype, kleur etc.)  

 Vermelden ‘bedanken zorginstelling, dokter etc.’

  Vermelden overleden partner: met overlijdensdatum 

 Vermelden overleden naasten

 Vermelden huisdier(en)

  Tekstvoorstel  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

zonder overlijdensdatum



Advertenties

  Geen advertentie(s)

   Advertentie(s) in  

  Tekst van rouwkaart overnemen

   Andere tekst, namelijk  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Afscheid

  Iedereen moet in de gelegenheid zijn afscheid van mij te nemen (kist open)

  Alleen degenen die gevraagd worden, mogen afscheid nemen (kist open)

   Afscheid met de kist dicht 

  Voor iedereen  
  Voor overige belangstellenden

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

   Anders  

Bloemen 

   Ik wil wel bloemen: soort/kleur  

  Ik wil geen bloemen. Dit op de kaart vermelden?    Ja                 Nee

   In plaats van bloemen collecte voor instelling/organisatie (advies is om dit 

op de kaart te vermelden)  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over



Vervoer
Ik wil graag op de volgende manier vervoerd worden:

   Rouwauto 
  Zwart 
  Grijs 
  Bordeauxrood 
  Blauw 
  Wit

  Uitvaartbus 

  Uitvaartmotor (zijspan)

  Uitvaartfiets 

  Uitvaartcaravan 

   Rouwkoets met  
  Witte paarden 
  Zwarte paarden

  Loopkoets 

  Uitvaarttruck 

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

   Anders     
 
   
 
  

Volgauto’s

  Wel volgauto(‘s)

  Geen volgauto(‘s)

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Kerkelijke uitvaart

Geloof    

Voorganger    

Te bereiken op telefoonnummer    

De afscheidsdienst wordt gehouden in

  Kerk    

  Aula    

  Elders    

Inhoudelijke wensen (bijv. ten aanzien van liederen, schriftlezing, kaarsen)    
 
   
 
   
 
   
 
  

Wilt u gebruik maken van

  Organist. Naam    

  Koor. Naam    

   Anders, namelijk     
 
   
 
  



Niet-kerkelijke uitvaart

   Ik wil een afscheidsbijeenkomst en die moet gehouden worden in    
 
   
 
   

De afscheidsbijeenkomst moet geleid worden door

  Familie

  De uitvaartverzorger

  Funerair spreker

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

   Anders, namelijk     
 
   
 
   
 
   
 
  

  Ik wil geen afscheidsbijeenkomst
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Inhoud afscheidsplechtigheid

Muziekstuk(ken)

1      

2      

3      

4      

  Geen muziek

Spreker(s)

1      

2      

3      

4      

  Geen spreker(s)

Andere rituelen

1      

2      

3      

4      

  Geen rituelen
  Besloten kring
  Voor iedereen toegankelijk
  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over



Laatste rustplaats

  Een begrafenis 

  Een crematie 

  Mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap (papieren bijgevoegd)

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Begrafenis

Ik wil begraven worden op begraafplaats (naam)    
 
  

te    

   Algemeen graf (een graf waarin meerdere mensen worden begraven, die los 
van elkaar staan)

  Graf met uitsluitend recht (eigen graf voor 20 of 30 jaar) 

   Bestaand graf; bij (naam)     
 
Grafnummer    

Ik wil dat de kist

  Helemaal daalt 

  Helemaal niet daalt 

  Daalt tot bovenkant aarde (maaiveld) 

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Grafmonument (begrafenis)

   Toe te voegen tekst op bestaand grafmonument    
 
   
 
   
 
   
 
  

   Grafmonument bestellen bij steenhouwer    
 
  

   Voorkeuren     
 
   
 
   
 
   
 
  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over



Crematie

Ik wil gecremeerd worden in crematorium  

te  

   Ik wil begeleid worden door mijn naaste(n) naar de oven (niet bij elk 
crematorium mogelijk)      Ja              Nee

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Asbestemming (crematie)

  Bijzetten  

   Verstrooien, plaats 
  Op zee 
  In ballon 
  Eigen locatie  

  Urnentuin bij crematorium 

  Urnengraf op begraafplaats

  Mijn as ter beschikking stellen aan mijn nabestaanden

   Anders, namelijk  

Dragers

  Ik wil gebruikmaken van dragers van de uitvaartverzorger

   Ik wil gedragen worden door  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Na afloop van de plechtigheid

  Ik wil een samenkomst na de uitvaart in de aula van de begraafplaats

  Ik wil een samenkomst na de uitvaart in de koffiekamer van het crematorium

   Ik wil een samenkomst na de uitvaart op een andere locatie, namelijk    
 
   
 
  

  Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Catering
Ik wil tijdens de samenkomst na de uitvaart:

  Koffie/thee met cake

  Koffietafel

  Wijn/bier met hapjes

   Anders, namelijk     
 
  

Dankbetuiging

  Dankbetuiging versturen

  Bidprentje versturen



Testament

U kunt gekozen hebben voor een testament, waarin uw wensen op financieel 
gebied zijn vastgelegd. In het geval van voogdij is het ook belangrijk een 
testament op te laten maken. 

Een testament is opgemaakt door de notaris, die het ook bewaart. De inhoud  
van het testament blijft geheim tot na uw overlijden. Wanneer het testament  
belangrijke informatie bevat aangaande de uitvoering van uw uitvaart, is het  
raadzaam de uitvaartverzorger in de gelegenheid te stellen contact op te nemen 
met de betreffende notaris.

Met betrekking tot het opstellen van uw testament kunt u altijd informeren bij een 
notaris van uw keuze. 

   Wel een testament bij notaris 
 
Naam     
 
Adres     
 
Postcode en plaats     
 
Bijzonderheden    

  Geen testament
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Executeur testamentair

De executeur testamentair is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling 
van de erfenis. Een executeur testamentair wordt aangewezen in een testament. 
Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn. 
Vaak wordt voor een executeur testamentair gekozen wanneer er geen naasten 
zijn die geschikt zijn om de erfenis af te handelen. De rechten en de plichten van 
de executeur testamentair staan vermeld in een testament. 

De rechten 
De executeur testamentair krijgt het beheer over de bezittingen.

De plichten 
De executeur testamentair moet de gehele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen.
Voor de verdeling van de goederen van de erfenis aan de erfgenamen heeft 
de executeur testamentair de medewerking van de erfgenamen nodig. Als de  
erfenis is afgewikkeld moet hij/zij voor zijn/haar werkzaamheden verantwoording 
aan de erfgenamen afleggen.

Bijlagen

   Ja, denk aan 
  Adressenlijst 
  Trouwboekje 
  Donorcodicil 
  Kopie ID/paspoort 
  Polissen

  Nee



Belangrijke instanties

Mijn accountant/ boekhoudkantoor is

Naam    

Adres    

Postcode en plaats    

Mijn belastingzaken worden behandeld door

Naam    

Adres    

Postcode en plaats    

Mijn verzekeringen worden behandeld door

Naam    

Adres    

Postcode en plaats    

Mijn bankrelaties

1     Nummer   

2     Nummer   

3     Nummer   
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Andere belangrijke instanties    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Adressenlijst

Denkt u bij het samenstellen van de adressenlijst ook aan de vereniging(en) waar 
u lid van bent:
 het kerkgenootschap (dominee, pastoor, bezoekouderling e.a.)
 de huisarts
 de tandarts
 de thuiszorg 
 de buren
 vrienden
 familie van (schoon)kinderen 
 zakelijke relaties (boekhoudkantoor, garage etc.)
 kaarten voor kinderen en kleinkinderen.

Houd de adressenlijst die u bewaart actueel.

   De adressenlijst bewaar ik 
  Op de computer in bestandsmap     

 
   
 

  In een map     
 
   

  Is bijgevoegd in het wensenboekje 

  Stellen mijn nabestaanden samen
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Uw toevoegingen op dit document
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Respectvol en met zorg

Kirsten Boerema

Uitvaartbegeleider

Hoofdstraat 21a 

9431 AB Westerbork

06 215 176 60

uitvaart@kirstenboerema.nl

www.kirstenboerema.nl

24 uur per dag bereikbaar, ongeacht waar u verzekerd bent
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