
“VOOR LATER…” 

 

 

 

Wensen voor begraven of cremeren 

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeente te Serooskerke (W.) 



Enige tijd geleden werd er in het kader van ‘Vorming & Toerusting’ 
aandacht geschonken aan de kerkelijke uitvaart. Bij die gelegenheid 
kwam naar voren dat er in verschillende kerkelijke gemeenten een 
formulier of boekje beschikbaar is waarin gemeenteleden hun 
wensen voor later op kunnen schrijven. 

In navolging hiervan bieden wij voor wie dat wil dit eigen document 
aan. 

Wie de beschikking heeft over internet kan daar ook veel informatie 
vinden. En ook bij de verschillende uitvaartondernemingen in onze 
omgeving is informatie te verkrijgen. 

Doel van dit boekje is uw nabestaanden te helpen bij het verzorgen 
van uw uitvaart in overeenstemming met uw wensen en keuzes.  

Onderstaande wensen/keuzes betreffen: 
Naam  :………………………………………………………………………… 
Voornamen :………………………………………………………………………… 
Adres  :………………………………………………………………………… 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………… 
  
We raden u aan anderen attent te maken op het bestaan van dit 
document. Het spreekt vanzelf dat u altijd veranderingen kunt 
aanbrengen. 
 
Mijn keuzes en wensen: 

1. Na mijn overlijden 
o zou ik begraven willen worden te………………………………… 

in een: 
o algemeen graf 
o eigen graf 
o bestaand eigen graf 

Aan het eind van de begrafenis vind ik het goed dat de 
kist  
o een stukje daalt (maaiveldhoogte) 
o helemaal daalt 
o blijft staan 



o ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 
o zou ik gecremeerd willen worden  

 
Mijn as mag worden: 
o verstrooid op …………………………………………………… 
o verstrooid op zee 
o bijgezet in een columbarium 
o begraven in een urnengraf 
o anders, nl.: …………………………………………………… 

 
2. Plaats van opbaring: 

o thuis 
o elders, nl.: …………………………………………………………… 
o uitvaartcentrum 

 
Graag wil ik dat daar wel/geen gelegenheid wordt gegeven tot 
afscheid nemen. 

 
3. Er mag wel een/geen afscheidsdienst worden gehouden. 

Zo ja, in: 
o de Johanneskerk/Petruskerk 
o de aula van de begraafplaats/crematorium 
o het uitvaartcentrum 
o anders, namelijk: …………………………………………………… 

 
Deze dienst mag wel/niet geleid worden door de eigen 
predikant. 

 
Ten aanzien van de dienst heb ik de volgende 
gedachten/wensen: 

o Bijbelgedeelte:  …………………………………………………… 
o Liederen/muziek/orgelspel: ..…………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

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

o toespraken: ja/nee 



o bloemen:  ja/nee 
o overige opmerkingen:  ……………………………………… 

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

4. Rouwbrieven en condoleren: 
 
Er mogen wel/geen rouwbrieven worden verzonden. 
Zo ja, dan deze voor/na de uitvaart versturen. 
 
Ik heb de volgende tekst gekozen voor boven de rouwbrief: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Er mogen wel/geen advertenties worden geplaatst. 
Zo ja, dan in de volgende krant(en): ……………………………… 
 
Mijn wens is dat er wel/geen gelegenheid is tot 
condoleren/samenkomen. 
Zo ja, dan 

o ‘s middags / ‘s avonds voorafgaande aan de uitvaart 
o voorafgaand aan de dienst 
o na afloop van de begrafenis 

 
Plaats van condoleren/samenkomen: 

o (zo mogelijk) aan huis 
o in het rouwcentrum 
o in de kerk 
o elders, namelijk:  …………………………………………………… 

 
5. Gedachtenis op de zondag na mijn overlijden.  

o Ik stel er prijs op dat er een lied wordt gezongen, nl.: 
……… 

o Ik stel er prijs op dat er een ‘In Memoriam’ wordt 
uitgesproken door de predikant of ouderling van dienst. 

o Ik stel er prijs op dat er een moment van stilte in acht 
wordt genomen.  



6. Ik beschik over de volgende documenten: 
o testament bij notaris: …………………………………………… 
o donorcodicil 
o verzekering voor de kosten van de uitvaart, polisnr. ……… 
o adressenlijst 

 
7. Mijn contactpersoon/executeur testamentair/opdrachtgever is: 

……………………………………………………… 
 
In het bovenstaande zijn heel wat zaken benoemd die te maken 
hebben met uw wensen voor begraven of cremeren. Wanneer u het 
op prijs stelt, kunt u ook met iemand van de kerk (pastoraal 
medewerker/ouderling/predikant) hierover een gesprek vragen.  
 
Hieronder kunt u eventuele nadere wensen kenbaar maken:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum: ………………………………… Plaats: ……………………………… 
 
Handtekening: ………………………………………… 


