
Wilsbeschikking:
  Mijn persoonlijke gegevens:

 Naam:  ___________________________________________

 Volledige voornamen:  ___________________________________________

 Adres:  ___________________________________________

 Postcode en Woonplaats:  ___________________________________________

 Telefoonnummer:  ___________________________________________

 Geboortedatum:  ___________________________________________

 Geboorteplaats:  ___________________________________________

 Nationaliteit:  ___________________________________________

 Naam vader:  ___________________________________________

 Naam moeder:  ___________________________________________

 Gehuwd / Gehuwd geweest met:  ___________________________________________

 Weduwnaar / Weduwe van:  ___________________________________________

 Waar en wanneer gehuwd:  ___________________________________________

 Aantal kinderen:  ___________________________________________

 Geloofsovertuiging:  ___________________________________________

 Kerk:  ___________________________________________

 Sofi-nummer:  ___________________________________________

 Bankrekeningnummer:  ___________________________________________

  Ik heb wel / geen testament

  Ik heb wel / geen donorcodicil

 Mijn huisarts is:

 Naam:  ___________________________________________

 Adres:  ___________________________________________

 Postcode en Woonplaats:  ___________________________________________

 Telefoonnummer:  ___________________________________________

 Mijn executeur testamentair is:

 Naam:  ___________________________________________

 Adres:  ___________________________________________

 Postcode en Woonplaats:  ___________________________________________

 Telefoonnummer:  ___________________________________________



 Mijn wensen voor de uitvaart:
	 	Ik wil worden begraven:
  Naam en Plaats begraafplaats: ________________________________

   

  Ik wil worden begraven in een:

 	Nieuw eigen graf

 	 	Algemene gedeelte

 	 	Rooms Katholieke gedeelte

 	 	Plaats reeds uitgezocht:

   Vak: __________________________________________________  

   Rij: __________________________________________________  

   Nummer: ______________________________________________  

 	 Indien eigen graf:

  Rechthebbende van dit graf is / moet worden:

  Naam: __________________________________________________    

  Adres: ___________________________________________________    

  Postcode en Woonplaats: ____________________________________    

  Telefoonnummer: _________________________________________    

  SOFI-nummer: ___________________________________________    

  Geboortedatum: ___________________________________________    

 	Bijzetting in familiegraf

  	Algemene gedeelte

  	Rooms Katholieke gedeelte

   Vak: __________________________________________________  

   Rij: __________________________________________________  

   Nummer: ______________________________________________  

 

  Hier ligt in begraven:

  Naam en Voornamen overledene:

   _______________________________________________________

  Datum overlijden  ______________ Datum begrafenis: _____________

  

 	 Algemeen graf:

  	Algemene gedeelte

  	Rooms Katholieke gedeelte

 Tijdens de begrafenis:
	 	 	De kist blijft staan op het graf

  	De kist daalt in het graf

  	De kist daalt tot het maaiveld

  	Te bepalen door mijn nabestaanden



 	Ik wil worden gecremeerd:
 Naam en Plaats crematorium: ___________________________________   

  __________________________________________________________

	 Bestemming van de asbus:

 	 As verstrooien op het terrein van het crematorium met / zonder familie

 	 As verstrooien op zee per schip

 	 Asbus laten bijzetten in een urnenmuur / urnentuin

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 	 Anders, namelijk __________________________________________

  __________________________________________________________

 Mijn wensen ten aanzien van de opbaring:
 	 In het uitvaartcentrum van uitvaartverzorging “Memento Mori”

 	 Thuis

 	 Elders, namelijk ___________________________________________

 Voor mijn uitvaart mogen mensen afscheid van mij komen nemen:

 	 Ja

  	 Alleen mijn naaste familie

  	 Naaste familie, vrienden en kennissen

  	 Tijdens een condoleanceavond, dus voor iedereen

  	 Alleen afscheid nemen met foto op kist

 	 Nee

	 	 Ik wens dat de kist gelijk gesloten wordt na mijn overlijden

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

	 	 Tijdens de condolenaceavond moet er wel / geen koffie geschonken worden

 Mijn wensen ten aanzien van de kist:
 	 Spaanplaat kist

	 	 Eiken kist

 	 Anders, namelijk __________________________________________

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Mijn wensen ten aanzien van het vervoer:
 	 Rouwauto

 	 Volgauto

  	 Aantal _____________________ (Uitgaande van 6 personen per auto)

 	 Anders, namelijk __________________________________________

 	 Kleur wens, namelijk _______________________________________



 Mijn wensen ten aanzien van de kennisgeving van mijn overlijden:
 Het is wenselijk dat er rouwkaarten verstuurd worden:

	 	 Ja, voor de uitvaart

 	 Ja, na de uitvaart

	 	 Nee

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Een advertentie is wenselijk:

	 	 Ja, voor de uitvaart

 	 Ja, na de uitvaart

	 	 Ik wens alleen een enige en algemene kennisgeving in de krant

 	 Nee

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Zo ja, in: ___________________________________________________

 Mijn wensen ten aanzien van mijn geloofsovertuiging:
 Ik wens voorafgaande aan mijn begrafenis / crematie een dienst:

 	 Ja, in de kerk:

  Naam: __________________________________________________

  Adres: ___________________________________________________

  Plaats: __________________________________________________

  Telefoonnummer: _________________________________________

 	 Ja, een dienst in de aula van de begraafplaats of het crematorium

 	 Nee

 Ik wens een avondwake:

 	 Ja

 	 Nee

 De voorganger is:

 Naam: _____________________________________________________

 Adres:  _____________________________________________________

 Plaats:  _____________________________________________________

 Telefoonnummer: ____________________________________________

 Ik wil dat er bij de dienst gezongen wordt:

 	 Ja

 	 Nee

 Mijn voorkeur voor liederen zijn:

 1.   _____________________________________________________

 2.   _____________________________________________________

 3.   _____________________________________________________

 4.   _____________________________________________________

 



 Suggesties / wensen voor bepaalde teksten bij de lezingen e.d.:

 1.   _____________________________________________________

 2.   _____________________________________________________

 3.   _____________________________________________________

 4.   _____________________________________________________

 Mijn wensen ten aanzien van mijn afscheidsdienst
 op de begraafplaats of in het crematorium:
 Mijn afscheidsdienst zal gehouden worden:

 	 In familiekring

 	 Met familie, vrienden en kennissen

	 	 Iedereen is welkom

 	 Anders, namelijk __________________________________________

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Bij mijn afscheidsdienst heb ik de volgende wensen:

 	 Met muziek

 	 Live muziek

 	 Geen muziek

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Muziekkeuze:

 1.   _____________________________________________________

 2.   _____________________________________________________

 3.   _____________________________________________________

 4.   _____________________________________________________

 Tijdens mijn afscheidsdienst mogen er sprekers uitgenodigd worden:

 	 Ja

	 	 Ja, alleen naaste familie

 	 Nee

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Bij mijn uitvaart zijn bloemen gewenst:

 	 Ja

 	 Nee

 	 Alleen van naaste familie

 Mijn voorkeur voor bloemen is: ___________________________________



 Mijn wensen na de uitvaart:
 Lokatie van de condoleance / samenzijn:

 	 Koffiekamer van de begraafplaats / crematorium

	 	 In een restaurant, te weten ___________________________________

 	 Anders, namelijk  __________________________________________

 	 Te bepalen door mijn nabestaanden

 Na mijn uitvaart moet er tijdens de condoleance / samenzijn

 de volgende consumpties geserveerd worden:

 	 Koffie en thee

 	 Frisdranken

 	 Bier en wijn

 	 Anders, namelijk __________________________________________

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

 Mijn overige wensen betreffende mijn uitvaart
 heb ik hieronder kenbaar gemaakt:
  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

 Ik verklaar hierbij dat dit mijn persoonlijke wensen zijn

 en ik wil dat deze zullen worden gerespecteerd.

 Deze verklaring is opgemaakt op:

 Plaats: ___________________________  Datum: _________________________

 Deze verklaring is ondertekend door:

 Naam: ___________________________  Handtekening: ___________________

Uitvaartverzorging “MEMENTO MORI”
Schoolpad 22, 1521 DE  Wormerveer

Telefoonnummer: 075 - 628 51 49

	 Cake

	 Broodjes

	 Roomboterallerhande

	 Koekplateau

	 Zoute koekjes

	 Geen consumpties


