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Inleiding 
 

De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. 
Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven waar anderen het 
gemakkelijk kunnen vinden op het moment dat dit nodig is. 
Mocht u er behoefte aan hebben dit boekje samen met iemand buiten 
uw familie of vriendenkring in te vullen, dan is het mogelijk om daarvoor 
contact op te nemen met een ouderling, contactpersoon of predikant. 
Voor adres en telefoonnummer: zie de wijkgids. 
 
Hoe dit boekje te gebruiken 

 
U kunt ervoor kiezen dit boekje in zijn geheel in te vullen. 
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen in te vullen wat voor u belangrijk 
is en open te laten wat u liever heeft dat anderen voor u regelen.  
 
Op enkele plaatsen is het mogelijk om meerdere keuzes te maken, met 
name op pagina 7: “muziek tijdens de plechtigheid”, en op pagina 11; 
“condoleren” en “locatie condoleren”. 
 
Doel 

 
Uw nabestaanden te helpen bij het verzorgen van uw uitvaart naar uw 
wensen. Wanneer u op bepaalde punten duidelijke keuzes kunt 
aangeven zal dit aan uw nabestaanden meer duidelijkheid geven. 
 
Aanbeveling 

Stelt u van tevoren een adressenlijst samen van personen waarvan u 
zelf graag heeft dat deze van uw overlijden op de hoogte gesteld 
worden en voeg deze lijst toe aan dit boekje. 
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Dit boekje is eigendom van:      
 
naam   : ………………………………………………. 
 
voornamen  : ………………………………………………. 
 
adres   : ………………………………………………. 
 
postcode en plaats : ………………………………………………. 
 
geboortedatum : ………………………………………………. 
 
geboorteplaats : ………………………………………………. 
 
nationaliteit  : ………………………………………………. 
 
burgerlijke staat : ………………………………………………. 
 
gehuwd met  : ………………………………………………. 
 
weduwe/weduwnaar van: …………………………………………... 
 
Ik heb dit boekje  “VOOR LATER”  besproken met: 
 
naam   : ………………………………………………. 
 
voornamen  : ………………………………………………. 
 
adres   : ………………………………………………. 
 
postcode en plaats : ………………………………………………. 
 
staat in relatie tot mij als: …………………………………………... 
 
Mijn familie is *wel / niet vooraf op de hoogte gesteld van het 
besprokene. 
Hierbij verklaar ik dat de in dit boekje vermelde wensen door mij 
persoonlijk met bovenstaande persoon zijn besproken. 
 
Datum: …………………………handtekening: ……………………. 
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Na mijn overlijden dienen de volgende personen en           
instellingen zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht: 

 
naam  : …………………………………………… 
 
adres  : …………………………………………… 
 
postcode/plaats: …………………………………………. 
 
telefoonnummer: …………………………………………. 
 
 
naam  : …………………………………………… 
 
adres  : …………………………………………… 
 
postcode/plaats: …………………………………………. 
 
telefoonnummer: …………………………………………. 
 
 
naam  : …………………………………………… 
 
adres  : …………………………………………… 
 
postcode/plaats: …………………………………………. 
 
telefoonnummer: …………………………………………. 
 
 
naam  : …………………………………………… 
 
adres  : …………………………………………… 
 
postcode/plaats: …………………………………………. 
 
telefoonnummer: …………………………………………. 
 
NB: Voor adressenbestand zie bijgevoegde lijst en eventueel later toe te 
voegen lijsten. 
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Uitvaartverzorger:                                                      
 
naam  : ……………………………………………. 
 
adres  : ……………………………………………. 
 
postcode/plaats: …………………………………………… 
 
telefoonnummer: …………………………………………… 
 
Predikant / scriba / ouderling van kerkelijke gemeente: 
 
naam  : ……………………………………………… 
 
adres  : ……………………………………………… 
 
postcode/plaats: ……………………………………………. 
 
telefoonnummer: ……………………………………………. 
 
naam  : ……………………………………………… 
 
adres  : ……………………………………………… 
 
postcode/plaats: ……………………………………………. 
 
telefoonnummer: ……………………………………………. 
 
0 Ik heb een testament bij notaris ………………………  
   adres     : ……………………………… 
   postcode/plaats : ……………………………… 
 
0 Ik heb een uitvaartverzekering bij:………………………… 
   polisnummer:.…………………………………………………. 
 
 
0 Ik heb een levensverzekering bij: ………………………… 
   polisnummer:…………………………………………………… 
   uitkeren op het volgende bankrekeningnummer:…………… 
   t.n.v.: ………………………………………………………………
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Begrafenis of crematie     
 
      0    Na mijn overlijden wil ik begraven worden 
      0    Na mijn overlijden wil ik gecremeerd worden 
      0    keuze van mijn nabestaanden 
 
Na mijn overlijden wil ik opgebaard worden: 
 

0 thuis 
0 in rouwcentrum 
0 elders, namelijk 
 
toelichting: …………………………………………….. 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
in de volgende kleding: 
 
0    japon 
0 kostuum 
0 vrije tijdskleding 
0 nachtkleding 
0 anders  

 
toelichting: ………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………… 
 
Begrafenis 
 

Ik wil begraven worden in 
 
     0    een algemeen graf 
     0    een eigen graf  
     0    een bestaand eigen graf 
 
begraafplaats te ………………………………………… 
eventueel bestaand grafnummer ……………………... 
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Crematie                   

 
0     de kist dient zo mogelijk aan het oog onttrokken te worden 
0     de kist dient te blijven staan 
0     keuze van mijn nabestaanden  
 
Bestemming van mijn as 
0     verstrooien op het strooiveld van het crematorium 
0     verstrooien op zee 
0     verstrooien elders nl. ………………………………. 
0     bijzetten in de urnenmuur te……………………….. 
0     bijzetten in een urnengraf te ……………………….. 
0     bijzetten elders, nl. ………………………………….. 
 
familie/vrienden aanwezig bij verstrooien/bijzetting 
 
0    ja                              0    nee 
 
Plechtigheid 

 
Ik wil voorafgaande aan de begrafenis/crematie een dienst in: 
 
0    de kerk, nl.: ……………………………………………….. 
0    de aula van de begraafplaats/crematorium  te …………………… 
0    rouwcentrum van de uitvaartverzorger 
0    andere gelegenheid, nl.: 
…………………………………………………………………… 
 
Sprekers 

0    nee 
0    ja   ……………………………………………………………  
 
toelichting:………………………………………………………. 
 
Muziek tijdens de plechtigheid 

 
0     wel orgelspel 
0     geen orgelspel 
0     muziek en zingen       
0     muziek 
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Als voorganger dient gevraagd te worden: ……………………………….. 
 
Bij afwezigheid: ………………………………………………………………. 
 
Voorkeur voor te zingen/spelen liederen: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
Voorkeur voor liturgie: b.v teksten, gedichten 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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De plechtigheid dient plaats te vinden in aanwezigheid van: 
 
0     familie, vrienden en belangstellenden 
0     alleen familie en vrienden 
0     alleen familie 
 
Consumptie na de plechtigheid 

 
na de begrafenis/crematie dienen er  
0    wel consumpties te worden geserveerd 
0    geen consumpties te worden geserveerd 
0    consumpties alleen voor genodigden 
 
voorkeur voor eventuele consumpties: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
........................................................... 
 
Bloemen                  

 
0    geen bloemen 
0    wel bloemen 
0    speciale voorkeur ………………………………………………... 
0    in plaats van bloemen een gift aan:  ……………………… 
 
Kennisgeving 
 
Advertentie in de volgende kranten: 
 

1. ………………………………… 
 
2. ………………………………… 
 
3. ………………………………… 

 
0. geen advertentie 
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Rouwbrieven 

 
0    ja (zie bijgevoegde adressenlijst) 
0    nee 
0    ja, achteraf pas versturen 
 
Voorkeur voor uiterlijk rouwbrief: kleur, rand, afbeelding e.d.    
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
 
Voorkeur voor de tekst die gebruikt wordt in de rouwbrief en/of  de 
advertentie: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.………………………………………… 
 
Correspondentieadres is:  
 
naam: ……………………………………………………………. 
 
adres: ……………………………………………………………. 
 
postcode/plaats: ………………………………………………… 
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Condoleren        

 
0    ja, (de avond) voorafgaande aan de uitvaart  
0    ja, op een moment voorafgaand aan de dienst 
0    ja, uitsluitend na de uitvaart 
0    ja, alleen schriftelijk aan bovengenoemd correspondentieadres. 
0    geen gelegenheid tot condoleren 
 
Locatie condoleren 

 
0    daar waar ik opgebaard lig 
0    zo mogelijk in mijn eigen woning 
0    in het rouwcentrum 
0    in de kerk  
0    elders, nl.:…………………………………………………. 
   

Toelichting: ......................................................................... 
 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 

 
Volgauto’s 

 
0    geen volgauto’s 
0    wel volgauto’s 
 
Dragers 

 
Ik geef er de voorkeur aan dat mijn kist gedragen wordt door 
0    dragers van de uitvaartverzorging 
0    familie / vrienden, gelieve de volgende personen te vragen: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Gedenkteken 
 
0    ik wil een gedenkteken 
0    ik wil een urn 
0    ik wil geen gedenkteken 
 
Voorkeur uitvoering gedenkteken                                   

 
Materiaal: …………………………………………………………….  
.………………………………………………………………………… 

 
Kleur      : ……………………………………………………………. 
 
Afbeelding: ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
Vorm: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Tekst: …………………………………………………………………   
:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Voorkeur voor leverancier: 
 
Naam  : ……………………………………………………… 
 
Adres  : ……………………………………………………… 
 
Postcode/plaats: …………………………………………………….  
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Dankbetuigingen 
 
0    alleen dankbetuigingkaarten 
0    alleen dankbetuigingadvertentie(s) 
0    zowel dankbetuigingkaarten als –advertentie(s) 
0    geen dankbetuigingen 
 
Wensen ten aanzien van de dankbetuigingen: 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Herdenking                                                                  
        

0    Ik wil in een eredienst in “De Michaëlskerk” herdacht worden met het 
volgende lied: 
 
 ………………………………………………………………………. 
en met woorden van de volgende strekking:  
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………. 
 

0    Ik wil niet in een eredienst in “De Michaëlskerk” herdacht worden. 

 
0    Ik wil elders in een eredienst herdacht worden, nl. in de 
 
……………………………….. kerk te …………………………… 
 
met het lied en de woorden zoals hierboven genoemd.
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Nalatenschap                
 
Voor de volgende goede doelen stel ik een bedrag beschikbaar: 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 

 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
………………………………………………………….€ ………….. 
 
Executeur/testamentair 
 
Mijn voorkeur gaat ernaar uit om hieronder genoemd persoon aan te 
stellen als executeur/testamentair: 
 
Naam  : ……………………………………………………… 
 
adres  : ……………………………………………………… 
 
woonplaats : ……………………………………………………… 
 
telefoon : ……………………………………………………… 
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