Wilsbeschikking
Mijn wens is …

Voor het regelen van mijn uitvaart heb ik mijn wensen kenbaar
gemaakt aan ‘Noah Uitvaartbegeleiding’.
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens zijn nodig voor het aangeven van het overlijden bij de
Burgerlijke Stand van de gemeente.
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
BSN-nummer
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Kerkelijke gezindte

Gehuwd met / weduwe of weduwnaar van:
Achternaam
Voornamen
Datum en plaats huwelijk
Postcode en woonplaats

Gegevens van de ouders
Vader
Achternaam
Voornamen
Indien overleden,
datum overlijden
Moeder
Achternaam
Voornamen
Indien overleden,
datum overlijden
Overige gegevens
Het trouwboekje is te vinden:

Ik ben wel / niet kerkelijk meelevend
Indien wel: met welke kerkelijke gemeente
Naam predikant / voorganger
Telefoonnummer predikant/ voorganger
Indien er polissen voor een uitvaartverzekering zijn:
Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

Ten bedrage van

Wensen betreffende de opbaring en uitvaart
Na mijn overlijden wil ik thuis / in rouwcentrum opgebaard worden.
Als ik kies voor thuisopbaring dan wil ik op bed / in de uitvaartkist
worden opgebaard.
Ik heb aan
welke kleding ik aan wil.

kenbaar gemaakt

De plechtigheid voorafgaand aan de uitvaart zal plaatsvinden in:

en zal geleid worden door:

Er zal wel / geen gelegenheid zijn voor het houden van toespraken.
Ik wil de volgende muziekstukken laten spelen en / of liederen laten
zingen:

Bij een kerkelijke dienst wil ik de volgende Bijbelgedeeltes en / of
gedichten laten lezen:

Het vervoer zal op de dag van de uitvaart plaatsvinden in een
rouwauto / koets /
Bij gebruik van een rouwauto zal dit een zwarte / grijze / witte /
donkerblauwe / bordeauxrode rouwauto zijn.
Bij gebruik van volgauto’s zullen dit zwarte / grijze / witte auto’s zijn.
Bloemen zijn wel / niet gewenst.
Tijdens een condoleance mag de kist wel / niet geopend zijn.
Voor het bekendmaken van het overlijden worden wel / geen
rouwcirculaires verzonden.
Adressenlijst is bekend bij:
Adressenlijst is te vinden in:
Er zullen wel / geen rouwadvertenties worden geplaatst in de krant.
Indien er rouwadvertenties worden geplaatst zal dat gebeuren in:

Ik wil begraven / gecremeerd worden.
Bij begraven
Ik wil begraven worden te:
Naam begraafplaats :
Soort graf:

algemeen / nieuw eigen / kelder

Bij bestaand graf - nummer:
Gedenksteen gewenst:

ja / nee

Mijn wens met betrekking tot het dragen in de kerk en op de
begraafplaats:

Bij cremeren
Ik wil gecremeerd worden te:
Naam crematorium:
De as zal worden:
Bij verstrooid – waar:

verstrooid / bijgezet

Wensen die ik verder nog kenbaar wil maken
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