
 
 

WENSEN BIJ OVERLIJDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAM: …………………………….. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ine Kooi Uitvaartzorg, Havenweg 1–R, 9981 JN Uithuizen 
 06-21981877   info@inekooiuitvaartzorg.nl 



 
Waarom een wensenlijst ? 
 
Bij leven en welzijn staan we niet graag stil bij het moment waarop we er niet meer 
zijn. 
Echter,  we willen onze nabestaanden ook niet voor een voldongen feit stellen wanneer 
ze al voor een voldongen feit als de dood komen te staan. (want vergeet niet, dat hoe 
verwacht de dood ook komt, het komt altijd onverwacht !) 
Daarom is het goed om af en toe wel stil te staan bij onze vergankelijkheid. 
 
Dit formulier kan u daar bij helpen. 
Het is geen verplichting alle vragen in te vullen en uiteraard blijft het mogelijk om 
vastgelegde zaken weer ongedaan te maken als u later toch iets anders besluit. 
Wanneer u dit formulier bij uw uitvaartgegevens (verzekering, codicil enz. ) legt, en 
het moment is daar, dan zullen uw nabestaanden zoveel mogelijk aan uw wensen 
tegemoet komen, en natuurlijk blijft er ook altijd voor hen de mogelijkheid iets aan te 
passen mocht dat nodig zijn. 
 
U kunt, wanneer u dat een prettiger idee vindt, de ingevulde lijst ook bij Ine Kooi 
Uitvaartzorg inleveren. 
Ik bewaar deze dan in een vertrouwelijk archief, maar natuurlijk kunt u de lijst ook, 
zoals al aangegeven, bewaren bij uw belangrijke formulieren. 
 
Mocht u nog vragen hebben, u kunt  24 uur per dag bellen naar telefoonnummer: 

 
06-21981877 

 
Tot slot wil ik aangeven dat het bij mij geen rol speelt of u verzekerd bent of niet; of u 
bent aangesloten bij een uitvaartvereniging of niet; iedereen kan bij mij terecht ! 
 
ALLEEN UW WENS TELT !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Ine Kooi Uitvaartzorg 



PERSOONLIJKE GEGEVENS: 
Deze wensenlijst is van: 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Voornamen: ……………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer en emailadres: …………………………………………………….  
 
Geboorteplaats: ………………………………………geboortedatum: ……………. 
 
Nationaliteit: …………………………………………. 
 
Geloofsovertuiging / levensbeschouwing: ………………………………. 
 
Man / vrouw: ………………………………………… 
 
Overleden d.d.: ……………………………………… 
 
Kind van: moeder: ………………………………………………………………………. 
                  geboorteplaats en datum: ………………………………………….. 
 
                 vader: ………………………………………………………………………….. 
                 geboorteplaats en datum: …………………………………………… 
         
Alleenstaand / gehuwd / samenwonend met / gescheiden van /  
weduwe of weduwnaar van: 
 
naam:………………………………………………………………………………………………. 
 
voornamen:…………………………………………………………………………………….. 
 
adres: …………………………………………………………………………………………….. 
 
postcode en plaats: ……………………………………………………………………….. 
 
geboorteplaats en datum: …………………………………………………………….. 
indien van toepassing: datum overlijden: ……………………………………..  
 
Indien gehuwd of andere wettelijke samenleving:  
datum en plaats : .…………………………………………………………………………… 
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kinderen:  
1 ………………………………………………….geboren op: ……………….te:…………. 
2 ………………………………………………….geboren op: ……………….te:………… 
3 ………………………………………………….geboren op: ……………….te:…………. 
 

WENSEN ROND DE UITVAART 
 
Na mijn overlijden wens ik dat er contact wordt opgenomen met Ine Kooi Uitvaartzorg,  
Havenweg 1 – R, 9981 JN Uithuizen, 06-21981877 voor het regelen van mijn uitvaart. 
 
Ik heb wel / geen uitvaartverzekering. 
Indien wel, Naam verzekering: ……………………………………………………………….. 
                     Polisnummer: ……………………………………………………………………... 
 
Ik heb wel / geen donorcodicil en heb wel / geen toestemming gegeven mijn organen te 
verwijderen na mijn overlijden. 
 
Ik heb wel / geen pacemaker. 
 
 
Wanneer ik ben overleden wens ik 
◊ te worden begraven op begraafplaats: …………………………………………… 
   Er is een (familie) graf / geen graf 
   Indien een graf aanwezig: vak …………….. klasse ………………. nummer ………….. 
   Een grafkelder is  wel / niet gewenst  en wel / niet aanwezig. 
 
◊ te worden gecremeerd in crematorium ………………………………………… 
   Na verloop van tijd wordt mijn as: 
   verstrooid op/in  (plaats:) …………………………………………………………….. 
   begraven op het urnenveld: ………………………………………………………….. 
   door de familie …………………………………………………………meegenomen 
 
◊ dat mijn lichaam ter beschikking wordt gesteld aan de medische wetenschap 
   (dit dient bij leven geregeld te zijn met de betreffende organisatie,veelal een universitair ziekenhuis) 
    (wees u bewust dat wanneer een lichaam ter beschikking wordt gesteld aan de medische wetenschap, dat er  
     dan over het algemeen een afscheidsplechtigheid zonder de overledene plaats moet vinden i.v.m. het belang   
     dat een lichaam z.s.m. moet worden over gebracht naar de betreffende universiteit) 

◊ ik heb op …………………………………..contact gehad met……………………………. 
  (betreffend ziekenhuis voor beschikkingstelling) 
 

 
OPBARING 

 

Wanneer ik ben overleden, wens ik te worden opgebaard 
◊ thuis  (in bed / kist) 
◊ in de rouwkamer van: ………………………………………………… 
◊ elders, namelijk ………………………………………………………….. 
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Indien mogelijk wens ik dat er wel / geen thanatopraxie plaatsvindt. 
(thanatopraxie is het langer toonbaar houden van een overledene (ongeveer 10 dagen).  
 Dit kan bijv. wanneer nabestaanden uit het buitenland moeten komen en niet direkt kunnen komen, maar ook 
wanneer u bijv. zelf altijd moeite heeft gehad met het aanschouwen van een overleden persoon en dit uw 
nabestaanden wilt besparen) 
 

Wensen die ik heb ten aanzien van de kleding: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wensen die ik heb ten aanzien van het dragen van sieraden: 
◊ de volgende sieraden wil ik dragen, en deze mogen wel / niet mee begraven/gecremeerd 
worden: 
…………………………………………………………………………................................……………………………………………
……………………………….............................……………………………………………………………………………................
............. 
 
Indien sieraden af moeten worden gehaald, dan zijn deze voor: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

KEUZE VAN KIST: 
 
Wanneer ik ben overleden wens ik te worden begraven / gecremeerd in: 
◊ een kist 
   dit moet de meest eenvoudige / middenklasse / duurdere kist zijn, 
   een speciale kist, namelijk ……………………………………………………….. 
 
◊ een wade 
◊ een opbaarplank 
 
 

MELDING VAN OVERLIJDEN: 
 
Er moeten wel / geen rouwbrieven verstuurd worden. 
Indien wel, aantal …………………… (het kan voor nabestaanden handig zijn wanneer u bij uw uitvaartgegevens 

ook een recente adressenlijst bewaard) 
 

Dankbetuigingen na ± een maand zijn wel / niet gewenst. 
 
◊ De plechtigheid vindt plaats in besloten kring en er hoeft alleen maar een kaart met melding 
van het overlijden  te worden verstuurd na de plechtigheid naar vrienden en bekenden. 
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In de volgende krant(en) kan melding van overlijden worden gemaakt: 
◊ Dagblad van het Noorden (editie Groningen, Friesland en/of Drenthe) 
◊ Ommelander Courant 
◊ Eemsbode 
◊ andere krant, namelijk: …………………………………………………………………… 
◊ …………………………………………………………………………………………………………. 
 
De tekst op mijn rouwkaart of advertentie: 
◊ laat ik over aan mijn nabestaanden 
◊ heb ik zelf geschreven en is hierbij te vinden 
 
Een afbeelding op de kaart of advertentie stel ik wel / niet op prijs 
Bijv.: ◊ foto van mijzelf 
         ◊ afbeelding hobby, werk o.i.d. 
 
 

BLOEMEN/ DONATIES 
 
◊ Bloemen zijn gewenst 
Voorkeur bloemen ………………………………… Kleur…………………………… 
 
In plaats van bloemen stel ik een donatie op prijs ten gunste van: 
◊ KWF Kankerbestrijding 
◊ Astmafonds 
◊ Diabetesfonds 
◊ een ander fonds, namelijk ……………………………………………………………… 
 
 

DE DAGEN TUSSEN OVERLIJDEN EN DE UITVAARTPLECHTIGHEID 
 
◊ Indien mogelijk mag mijn kist open blijven tot het moment van de plechtigheid en mag   
   iedereen die dat wil ook afscheid komen nemen. 
 
◊ Mijn kist kan meteen worden gesloten en er hoeft geen speciaal afscheidsmoment te  
   komen. 
 
 

OP DE DAG VAN DE UITVAART 
 
De dragers die op deze dag dienst doen, bestaan uit: 
◊ een vrouwenteam 
◊ een mannenteam 
◊ een familie / vrienden-team 
◊ anders, namelijk ……………………………………….. 
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Het vervoer dient te worden geregeld: 
◊ met een rouwauto; kleur ……………………………………………. 
◊ met paard en wagen 
◊ met een rouwkoets 
◊ lopend 
◊ met een boot 
◊ met een motor met zijspan 
◊ anders, namelijk…………………………………………………………. 
Als volgauto’s worden gebruikt: 
◊ traditionele volgauto’s, aantal ………. 
◊ eigen auto’s 
 
De plechtigheid zal worden gehouden in: 
◊ een kerk, te weten ……………………………………………………… 
◊ rouwcentrum, te weten ………………………………….………….. 
◊ zalencentrum, te weten …………………… ……………………….. 
◊ aula van het crematorium, te weten .…………………………. 
◊ andere voorziening, te weten……………………………………… 
 
Bij de plechtigheid mogen aanwezig zijn: 
◊ alleen familie 
◊ familie en vrienden 
◊ familie, vrienden en andere belangstellenden 
 
Bij de plechtigheid mag wel / niet gesproken worden. 
 
Indien wel gesproken mag worden, dan door: 
◊ kerkelijke voorganger 
◊ familie 
◊ een ieder die maar wil 
◊ ander persoon, namelijk ……………………………………….. 
 
Tijdens de plechtigheid is muziek wel / niet gewenst. 
 
Indien wel gewenst, dan graag: 
◊ mijn eigen keus, namelijk ………………………………………………………. 
                                                ……………………………………………………….. 
                                                ……………………………………………………….. 
                                                ……………………………………………………….. 
◊ live muziek door:               ………………………………………………………. 
                                                
◊ muziekkeuze van mijn nabestaanden 
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Aan het einde van de plechtigheid wil ik graag dat mijn kist: 
◊ blijft staan / op het graf blijft staan en later daalt 
◊ wegglijdt of zakt / in het graf wordt neergelaten 
 
Hierbij zullen aanwezig zijn: 
◊ alleen mijn nabestaanden 
◊ alle aanwezigen 
 
Voor / na afloop van de plechtigheid is er wel / geen gelegenheid tot condoleren. 
 

 
 
T.A.V. DE LAATSTE RUSTPLAATS 
 
Op mijn graf komt t.z.t. wel / geen gedenkteken 
 
Indien wel, dan: 
◊ heb ik hierbij een voorbeeld bijgesloten  
◊ laat ik het over aan mijn nabestaanden welke dit gaat worden 
◊ laat ik het over aan mijn nabestaanden, maar wil ik wel graag dat de volgende aspecten  
   er op terugkomen:  
   ◊ bepaalde tekst, namelijk     
      ……………………………………………………………………………… 
   ◊ bepaald teken, namelijk  
      ……………………………………………………………………………… 
    
 
 

OVERIGE WENSEN 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
 
 
Plaats: ……………………………. 
Datum: …………………………… 
Handtekening …………………… 

 
 
 
 

 


