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Mijn afscheid
De enige zekerheid die we in het leven hebben, is dat we weten dat ons leven eindig is. Natuurlijk
staan we niet dagelijks stil bij de dood, maar misschien is het toch goed om daar af en toe wél
over na te denken.
In dit boekje kunt u een aantal zaken aangeven die u voor uw eigen afscheid belangrijk vindt.
Vanuit ons werk in de uitvaartwereld merken wij hoe fijn het is als nabestaanden weten welke
keuzes u bij leven heeft gemaakt. Veel vragen zijn daarmee in de dagen voorafgaand aan het
afscheid al beantwoord.
Wij hebben een aantal keuzemogelijkheden voor u beschreven. U kunt keuzes aangeven en
waar nodig ook verder omschrijven. En als u nog vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend
contact met ons op.
Tot slot… het diepe besef dat we sterfelijke mensen zijn, laat ons nog bewuster en ten diepste
van elke nieuwe levensdag genieten.
Het ga u goed!
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Belangrijk voor uw nabestaanden
Wij raden u aan om uw nabestaanden te laten weten dat u dit boekje in uw bezit heeft en het is
ook handig als zij weten waar u het boekje bewaart.
Zodra iemand is overleden, zal de arts gebeld moeten worden. De huisarts of een vervanger
moet het overlijden vaststellen en een ‘Verklaring van overlijden’ afgeven.
Verder is het van belang dat uw naasten weten of u als donor geregistreerd staat en of u uw
lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap. Voor beide keuzes is snel handelen na het
overlijden van groot belang. Uw naasten geven deze mogelijke wensen dus door aan de arts
die na het overlijden gebeld wordt.
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Mijn gegevens
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer:
Ik sta als donor geregistreerd:

Ja

Voor meer informatie; www.donorregister.nl
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Nee

Begraven, cremeren, resomeren... of anders
Ik wil begraven worden
Is er een bestaand graf op een bepaalde begraafplaats waar u begraven wilt worden?
Kiest u voor een natuurbegraafplaats? Zo ja; heeft u hier al een grafplek uitgekozen en vastgelegd?
Ik wil gecremeerd worden
Mijn wens voor de bestemming van mijn as;
Ik wil geresomeerd worden
Resomeren (of alkalische hydrolyse) houdt in dat het lichaam opgelost wordt in een verwarmde
vloeistof
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap
(Hiervoor is het nodig dat u een speciaal daarvoor bestemd document invult. Vraag uw huisarts
om meer informatie)
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De laatste verzorging
Na mijn overlijden mag mijn lichaam verzorgd worden door:
Mijn nabestaanden
Mijn nabestaanden, die daarbij begeleid worden door medewerkers van de uitvaartonderneming
Medewerkers van de uitvaartonderneming
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Anders:
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De opbaring
Ik wil thuis worden opgebaard
Ik wil worden opgebaard in Afscheidshuis Memento Mori
Ik wil in een uitvaartcentrum worden opgebaard:
Anders:
Ik wil niet opgebaard worden
Dan zal mijn lichaam tot de uitvaart in een gekoelde ruimte van een uitvaartcentrum zijn
Ik kies voor een opbaring door koeling
Ik kies voor een lichte balseming (thanatopraxie)
Ik laat de keuze over de opbaring over aan mijn nabestaanden
Om een lichaam in de dagen tot aan het afscheid goed te bewaren, wordt het gekoeld. Dit kan thuis gebeuren door het lichaam op
een zogenaamde koelplaat te plaatsen. Door een lichte balseming wordt het natuurlijke ontbindingsproces van het lichaam tijdens
de opbaring tegengehouden. Ook voelt de overledene niet meer zo koud aan, omdat er géén koelinstallatie nodig is.
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Afscheid nemen
Iedereen moet in de gelegenheid zijn om afscheid van mij te nemen
Alleen degenen die uitgenodigd worden, mogen afscheid van mij nemen
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Een uitvaartkist of ander omhulsel
Op de dag van het afscheid zal uw lichaam ‘omhuld’ worden.
Tegenwoordig is er een ruime keuze... in kisten, manden en baarplanken. Wij kunnen u hierover
informeren.
Ik kies voor een kist. Hieronder kunt u bepaalde wensen aangeven
Ik kies voor een rieten of bamboe gevlochten mand
Ik kies voor een baarplank waarop ik in doeken (wade) word gewikkeld
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Advertentie, rouwkaart, gedachtenisprentje, bloemen
Er mag een overlijdensadvertentie geplaatst worden
In welk dag/weekblad?

Er mogen rouwkaarten verstuurd worden
Mogelijke voorkeur voor een bepaald type rouwkaart?
Tip: het is handig om alvast een lijst met adressen te noteren, die u bij dit boekje bewaart
Ik kies voor een gedachtenisprentje
Mogelijke wensen voor het gedachtenisprentje?

Ik vind het fijn als er bloemen tijdens mijn uitvaart zijn
Mogelijke voorkeur?

In plaats van bloemen wil ik vragen om een bijdrage voor een bepaald doel
Welk doel, stichting, organisatie?

Er mag nadien een dankbetuiging worden geplaatst
In welk dag/weekblad?
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Afscheidsdienst
Ik wil een openbare afscheidsdienst
Ik kies voor een afscheidsdienst in besloten kring
Ik wil een kerkelijke uitvaart
In welke kerk?
Ik kies voor een avondwake voorafgaand aan de dag van de uitvaart
Ik wil een afscheid in de aula van een uitvaartcentrum of crematorium
In welk uitvaartcentrum of crematorium?
Ik wil een afscheid op een andere locatie
Ik laat de keuze voor mijn afscheidsdienst over aan mijn nabestaanden
Ik wens een koffietafel/samenzijn na de afscheidsdienst
Locatie:
Wensen:
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Inhoud afscheidsdienst
Mijn afscheidsdienst mag geleid worden door:
Een geestelijke/priester
Een woorddienstbegeleider
Anders:
Mijn muzikale wensen:

Ik wil een beeldpresentatie (foto’s)

Vervoer
Ik wil graag vervoerd worden per:
Rouwauto
Eigen vervoer
Dat laat ik over aan mijn nabestaanden
Anders:
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Wat verder nog belangrijk is
Ik heb een uitvaartverzekering
Maatschappij:
Polisnummer:
Uw uitvaartondernemer kan namens u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om de afhandeling voor u te regelen
Ik heb een testament laten opmaken
Naam en telefoonnummer van de notaris:
Soms wijzen mensen bij de notaris een executeur aan die namens u de afwikkeling van de erfenis zal regelen
Ik heb in mijn testament een executeur aangewezen
Wie?

12

Ik vind het belangrijk dat na mijn overlijden contact wordt opgenomen met de volgende
persoon/personen en/of instanties:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Overige opmerkingen:
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Ruimte voor verdere aanvullingen
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Wij hopen dat het invullen van dit boekje u rust zal geven.
Voor aanvullende vragen kunt u op ieder moment vrijblijvend een beroep op ons doen.
Uitvaartverzorging Yvonne Vos		
De Lom de Berghlaan 20		
5973 NL Lottum			
077 302 1140
info@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Afscheidshuis Memento Mori
Monseigneur Schravenlaan 1
5973 NH Lottum

24 uur per dag bereikbaar, ongeacht waar u verzekerd bent

Ontwerp en opmaak: Wouter Wagemans (www.wagemansgrafisch.nl)
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