WILSBESCHIKKING

BEGRAFENISVERZORGING VAN DER KLOOSTER

Begrafenisverzorging Van der Klooster
Broekweg 27
3253 XB Ouddorp

Tel. 0187 – 49 48 34
Tel. 06 – 510 60 136 [b.g.g.]

E: info@begrafenisverzorgingvanderklooster.nl
W: www. begrafenisverzorgingvanderklooster.nl

Woord vooraf
Hierbij wordt u een wilsbeschikking aangeboden die gebruikt kan worden voor het kenbaar maken
van uw wensen rondom uw begrafenis. Het is een moeilijke taak om na het overlijden van een
geliefde alles rondom de begrafenis te regelen. Vooral wanneer het zeer plotseling is of erg
aangrijpend is geweest. Dan is het moeilijk om de aandacht erbij te houden, als de
begrafenisondernemer komt om alles te regelen.
Het komt ook voor dat een begrafenis geregeld moet worden door nabestaanden die wat verder van
u afstaan dan bijvoorbeeld eigen kinderen. Dan kan het moeilijk zijn om aan te geven wat u gewenst
zou hebben. Het invullen van deze wilsbeschikking kan hiervoor zorg dragen. Hiermee neemt u uw
nabestaanden heel wat zorgen uit handen en geeft u uw wensen aan.
Neem er de tijd voor om het rustig in te vullen, eventueel met hulp van anderen, zo mogelijk met uw
kinderen. Mocht u later iets veranderd willen hebben, corrigeer dan wat u eerder invulde. Leg het
boekje op een bij anderen bekende plaats weg, als u het ingevuld hebt. Dan kan het na uw
overlijden opgezocht en gebruikt worden. Eventueel kan dit ook in beheer van de
begrafenisverzorger bewaard worden.
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1. Wilsbeschikking

Deze wilsbeschikking met beschrijving van der persoonlijke wensen voor de begrafenis is bestemd
voor de nabestaande(n) van ondergetekende:

Naam:

……………………………………….…………………………………………………

Voornamen:

……………………………………….…………………………………………………

Adres:

……………………………………….…………………………………………………

Woonplaats:

……………………………………….…………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………….…………………………………………………

Geboorteplaats:

……………………………………….…………………………………………………

Handtekening:

……………………………………….…………………………………………………

Datum:

……………………………………….…………………………………………………

Plaats:

……………………………………….…………………………………………………
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2. Kennisgeving van overlijden
Van mijn overlijden moeten als eerst de volgende personen op de hoogte worden gesteld:
1 (Familie) relatie:
Naam:

………………………………………………………………………………….………

Adres:

………………………………………………………………………………….………

Telefoon:

….………………………………………………………………………………………

Plaats:

…….……………………………………………………………………………………

2 ( Familie) relatie:
Naam:
Adres:

……….…………………………………………………………………………………

Telefoon:

………….………………………………………………………………………………

Plaats:

……………….…………………………………………………………………………

3 ( Familie) relatie:
Naam:

………………………………………………………………………………………….

Adres:

………………….………………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………….……………………

Plaats:

…………………………………………………………………….……………………

4 ( Familie) relatie:
Naam:

………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………….…………………………………………………………

Telefoon:

….………………………………………………………………………………………

Plaats:

…….……………………………………………………………………………………

Desgewenst kunnen er meerdere personen worden ingevuld ( achterin is hier ruimte voor).
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5 (Huis)arts:
Naam:

….………………………………………………………………………………………

Adres:

….………………………………………………………………………………………

Telefoon:

….………………………………………………………………………………………

Plaats:

….………………………………………………………………………………………

6 Predikant/ouderling:
Naam:

….………………………………………………………………………………………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………

Telefoon:

…………………….……………………………………………………………………

Plaats:

.…………………………………………………………………………………………

7 Eventueel de executeur - testamentair:
Naam:

….………………………………………………………………………………………

Adres:

………….………………………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………………….……………

Plaats:

….………………………………………………………………………………………

8 Eventueel de naam van de notaris (indien er een testament is):
Naam:

….………………………………………………………………………………………

Adres:

….………………………………………………………………………………………

Telefoon:

….………………………………………………………………………………………

Plaats:

….………………………………………………………………………………………
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3. Algemene zaken

1 Het is mijn wens om begraven te worden. Ik neem uitdrukkelijk afstand van crematie.

2 De begrafenis zal uitgevoerd worden door de hieronder vermelde begrafenisondernemer:
Naam:

Begrafenisverzorging Van der Klooster

Adres:

Broekweg 27

Telefoon:

0187-494834 of 0651-060136

Plaats:

Ouddorp

3 De laatste verzorging (het afleggen) wordt toebedeeld aan:
O

de begrafenisverzorger

O

familie

O

….………………………………………………………………………………………

4 De gewenste kleding bij de laatste verzorging:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( denk ook aan bril en of sieraden)

5 De plaats betreffende de opbaring:
O

het woonhuis, zo mogelijk

O

de kerk

O

woonzorgcentrum / verpleeghuis

O

rouwcentrum (aula)
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6 Persoonlijke wensen met betrekking tot de kist:
O

een massief houten kist……………………………………………………

O

een gefineerde kist van…………………………………………………….

O

houten / metalen handvaten aan de kist

O

………………………………………………………….…………………………

7 De sluiting van de kist vindt plaats
O

direct na overlijden

O

op het laatste moment

Indien mogelijk wel / niet door de nabestaanden. Dit voor de verwerking van hun verdriet.

8 De gewenste begraafplaats:
….………………………………………………………………………………………

9 Het gewenste graf betreft een:
O

algemeen graf

O

familiegraf

O

er is reeds een familiegraf, dit familiegraf is te vinden op en heeft ………………..
als (vak en nummer)………………………………………………………………………………
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4 . De rouwkaart en condoleance
Hieronder kunt u uw persoonlijke wensen kenbaar maken.
1 Boven aan de kaart wordt de volgende Bijbeltekst, psalm,gezang, gedicht geplaatst:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 De aankondiging van mijn overlijden moet het volgende bevatten:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Onder deze aankondiging moeten de volgende namen komen te staan:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Verder moet er op de kaart het volgende worden vermeld:
O
O
O
O

wel / geen bloemen
wel / geen toespraken
gepaste kleding
………………………………………………………………………………………………….

De kaart moet een zwarte / grijze rand hebben of anders nl. keuze presentatieboek

5 Gewenste zaken rondom de condoleance:
O
O
O
O
O
O

wel / geen aparte condoleanceavond(en) voor mijn begrafenis
wel / geen condoleren vlak voor de begrafenis
wel / geen condoleren na afloop van de begrafenis
geopende / gesloten kist
wel / geen kaarsen
…………………………………………………………………………………………………
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6 Er wordt wel / geen gebruik gemaakt van het plaatsen van een rouwadvertentie.
Zo wel, dan wordt de rouwadvertentie geplaatst in:
O
O
O
O

een kerkelijk orgaan, nl. ………………………………………………………...
de plaatselijke of regionale krant, nl. …………………………………........
Dagblad, nl. ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

7 De lijst met personen die een rouwkaart dienen te ontvangen (met bijbehorende adressen) is te
vinden in.............…………………………………………………………………………………………………………….
of is toegevoegd achter in deze handreiking.
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5. De rouwdienst

1 De rouwdienst zal worden gehouden in:
O
de aula van de begraafplaats
O
(de zaal van) de kerk
O
de zaal van het woonzorgcentrum of verpleeghuis
O
het rouwcentrum
O
besloten kring
O………………………………………………………………………………………………………………

2 Ik wil wel / niet opgebaard worden, daar waar de rouwdienst gehouden wordt.

3 Het zingen van psalmen/gezangen wel / niet tijdens de rouwdienst
……………………………………………………………………………………………………………...

4 Ik vind het wel / niet goed als anderen dan de predikant voor / na de rouwdienst het woord
voeren. Mochten anderen het woord voeren, dan mogen zij mij niet aanspreken.

5 Ik wil graag dat aan het einde van de rouwdienst bij het uitdragen van de kist, de volgende psalm /
gezang gespeeld wordt:
…………………………………………………………………………………………………………………

6 Overige opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………
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6. De begrafenis
1 Achter de rouwauto volgen:
O
O
O
O

volgauto’s
eigen auto’s
deels volgauto’s voor naaste familie, deels eigen auto’s
…………………………………………………………………………………………………….

2 De (kerk)klok wordt wel / niet geluid tijdens de gang naar de begraafplaats.

3 Het begraven zal wel / niet in besloten familiekring plaats hebben.

4 Ik zou wel / niet schouder gedragen willen worden.

5 Ik zou wel / niet ten grave gedragen willen worden door mijn eigen (familie).

6 Voorafgaande aan een toespraak bij de begrafenisplechtigheid, zal de kist geheel / deels in het
graf dalen.

7 Ik zou het wel / niet op prijs stellen als er bij mijn graf ook gezongen wordt. Indien wel, dan stel ik
voor:………………………………………………………………………………………………………....
8 Het dankwoord na de begrafenis zou misschien uitgesproken kunnen worden door:
…………………………………………………………………………………………………………………
9 In dit dankwoord moeten in ieder geval niet vergeten worden:
O
……………………………………………………………………………………………….....
O
……………………………………………….………………………………………………....
O
.………………………………………………………………………………………………....

10 Na de begrafenis stel ik er wel / geen prijs op dat de familie nog bijeen is.
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7. Na de begrafenis

Na de begrafenis zijn er nog veel zaken te regelen voor de nabestaanden. Om dit voor hen
eenvoudiger te maken kan bij dit onderdeel nog een aantal zaken worden genoteerd die voor hen
van belang zijn.

1 Er is wel / geen testament. Het inschrijvingsnummer is
…………………………………………………………………………………………………………….

2 Mijn testament is opgesteld door (onder kennisgeving van overlijden) genoemde notaris.

3 Een exemplaar van dit testament ligt
………………………………………………………………………………………………………………

4 Ik wil dat er wel / geen gedenksteen met inscriptie geplaatst wordt:
O
met sobere gegevens
O
hierin beslist mijn familie
O
……………………………………………………………………………………………….

5 Mijn huisdier(en) moet(en) na overlijden (zo mogelijk) ondergebracht worden bij:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Hieronder is nog ruimte om een aantal persoonlijke zaken en wensen te vermelden die eerder in
deze wilsbeschikking niet aan de orde kwamen, bijv. de bedankkaart, abonnementen en
lidmaatschappen.
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