
Wilsbeschikking 

Persoonlijke gegevens: 
  

Naam:______________________________________________________ 

  
Voornamen:_________________________________________________ 

  
Roepnaam:__________________________________________________ 

  
Geboren op:_______________________ in:_______________________ 

  
Geslacht: Man / Vrouw 

  
Adres:______________________________________________________ 

  
Postcode en woonplaats: _______________________________________ 

  
Telefoon:____________________ mobielnr:_______________________ 

  
Nationaliteit:_________________________________________________ 

  
Naam huisarts:________________________ telefoon:_______________ 

  
Burgerlijke staat: 
  
Gehuwd / ongehuwd / weduwe / weduwnaar / geregistreerd partnerschap / gescheiden 
van: 
  
Naam:______________________________________________________ 

  
Voornamen:_________________________________________________ 

  
Eerder gehuwd geweest met / eerder gescheiden van: 
  
Naam:______________________________________________________ 

  
Voornamen:_________________________________________________ 

  
Godsdienst of levensovertuiging:________________________ 

  
Trouwboekje: ja / nee 

         Zo ja, terug te vinden in:__________________________ 

  
Kinderen:__________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
  



Testament: ja / nee 

                    Zo ja, terug te vinden in:____________________________ 

  
                    Bij notaris:______________________ te_______________ 

  
                    Telefoon:________________________________________ 

  
  
Executeur-testamentair: 
( of iemand die na mijn dood mijn uitvaart gaat regelen) 
  
Naam:______________________________________________________ 

  
Adres:______________________________________________________ 

  
Telefoon:______________________ mobiel:_______________________ 

  
  
Donorcodicil: ja/ nee 

                       Zo ja, terug te vinden in:__________________________ 

  
Opmerkingen:________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
  
Sacrament der zieken: 
  
Gaarne en van harte wens ik in mijn laatste levensfase, als ik dat niet meer kenbaar kan 
maken of regelen, het sacrament der zieken te ontvangen en verzoek ik daartoe degenen 
die mijn dan omringen alles in het werk te stellen dat dit gebeurd. 
  
    Handtekening:_____________________________ 

  
  
Uitvaartverzekering of overlijdensverzekering: 
  
Maatschappij:_______________________ polisnr.:__________________ 

  
Maatschappij:_______________________ polisnr.:__________________ 

  
Zo ja, terug te vinden in:_______________________________________ 

  
  
Gegevens ouders: 
  
Geslachtsnaam vader:_________________________________________ 

  
Voornamen:_________________________________________________ 

  
Geslachtsnaam moeder:________________________________________ 

  
Voornamen:_________________________________________________ 

  
  
Ik draag wel / geen Pacemaker. 
  



Direct na mijn overlijden wil ik dat de volgende personen zo spoedig mogelijk op de 
hoogte worden gesteld: 
  
Naam, adres en telefoonnummers: 
  
__________________________________________________ 

  
__________________________________________________ 

  
__________________________________________________ 

  
__________________________________________________ 

  
__________________________________________________ 

  
__________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________ 

  
  
Pastor: ja / nee 

  
Naam:_________________________________ telefoon:_____________ 

  
Naam gewenste uitvaartverzorger: 
Uitvaartverzorging Jack Mathijssen__telefoon: 076-5963698___________ 

  
Iemand anders namelijk: ______________________________________ 

  
Ondergetekende wenst dat na zijn / haar overlijden zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met alles wat er in dit boekje is beschreven. 
  
Plaats:_________________________ datum:______________________ 

  
  
Handtekening:__________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

MIJN PERSOONLIJKE WENSEN: 

  
Afscheid 

Ik wil worden opgebaard: 
  
O Thuis, in __________________________________________________ 

  
O In het uitvaartcentrum:______________________________________ 

  
O Geen opbaring. 
  
Wensen b.v. wat betreft kleding:________________________________ 

  
__________________________________________________________ 



  
Advertentie:   

ja / nee.  Zo ja, plaatsen in:___________________________________ 

  
Rouwkaarten: 

  

O Ja, zie adressen lijst.    O Nee. 
  
O Laat ik volledig over aan de nabestaande. 
  

Herdenkingsdienst of uitvaartdienst / crematiedienst: 

  

O Avondwake: ja / nee 

  
O Eucharistieviering     O Gebedsdienst  O besloten dienst 
  
In de _________________________ kerk te _______________________ 

  
O elders, namelijk:___________________________________________ 

  
O voorkeur voor Pastor:________________________________________ 

  
O geen voorkeur voor Pastor. 
  

Het is mijn nadrukkelijke wens dat ik wordt begraven. 
  
Begraafplaats:_______________________________________________ 

  
Ik heb zelf een graf uitgezocht, namelijk:__________________________ 

  
Ik wil bij begraven worden bij:___________________________________ 

  
Wensen voor grafsteen:________________________________________ 

  
O Het zou fijn zijn als de kist wordt gedragen door mijn (klein-)kinderen /     
   familie / kennissen / buren of medewerkers van de uitvaartverzorging. 
O geen voorkeur. 
  

Het is mijn nadrukkelijke wens dat ik wordt gecremeerd. 
  
Crematorium:________________________________________________ 

  
Crematiedienst: O ja  (aula:____________________________________) 
  
                        O besloten dienst 
          
                        O nee  ( technische crematie) 
  
As bestemming:  

  

Mijn as:   O moet worden bijgezet in het columbarium in_______________ 

  
     O geplaatst worden in een urnengraf op begraafplaats:________ 
 

 

                __________________________________________________ 

  



            O uitstrooien op strooiveld bij het crematorium 
 
            O uitstrooien boven zee 

  
            O uitstrooien elders (indien toegestaan), te weten_____________ 

  
               ___________________________________________________ 

  
            O bijgezet in een bestaand graf, te weten:___________________ 

  
               ___________________________________________________ 

  
            O anders:____________________________________________ 

      

            O laat de keuze aan mijn nabestaande over 

  

 
O IK LAAT DE KEUZE TEN AANZIEN VAN MIJN AFSCHEID HELEMAAL VRIJ  
  
  
O IK STEL MIJN LICHAAM TER BESCHIKKING VAN DE WETENSCHAP 

  
O IK WIL IETS ANDERS, NAMELIJK: ______________________________ 

  
   _________________________________________________________ 

  
   ___________________________________________________ 

  

  

  

  

  

BLOEMEN: 

  

O Ja, gewenste kleur:_________________________________________ 

  
O Nee 

  
O Naast één bloemstuk op de kist liever een donatie aan een goed doel te  
  
weten:_____________________________________________________ 

  
O In plaats van bloemen liever een donatie aan een goed doel te weten: 
   __________________________________________________________ 

  

ANDERE WENSEN TEN AANZIEN VAN MIJN BEGRAFENIS/CREMATIE: 

  

Muziekkeuze: zowel bij de kerkelijke dienst als in het crematorium kan muziek gedraaid 
worden naar keuze. Ook een zanger(es) is mogelijk. 
  
__________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 



  
Toespraken:  O ja (eventueel door:_____________________________) 
 
                      O nee 

  
Gedachtenisprentje:  O ja met/zonder mijn foto erop/ geen voorkeur 
 
                                   O nee 
 

 

  
Wensen t.a.v. de kist: 

  

Kisten kunnen gemaakt worden van massiefhout of spaanplaat met fineer.  
Welke houtsoort heeft u voorkeur? Ook zijn er diverse kleuren mogelijk en is het 
mogelijk de kist zelf (of door familie of vrienden) te beschilderen of door een 
kunstschilder. 
  
Mijn  wensen zijn:_____________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________ 

  
Dankbetuiging: O ja   O nee 

  
  

Condoleren:  

  
Na de uitvaart- of crematiedienst is er wel / geen gelegenheid om de nabestaande 
persoonlijk te condoleren. 
  
Na de uitvaart- of crematiedienst is er wel / geen gelegenheid om de aanwezigen iets te 
drinken of te eten aan te bieden. 
  
Mijn voorkeur van gelegenheid is:______________________________ 

  
_________________________________________________________ 

  
Mijn persoonlijke wensen zijn:___________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
Heeft u extra wensen wat betreft rouwkaart of gedachtenisprentje, wenst u een bepaald 
gedicht of overweging, zijn er spreuken of een bepaalde schrijver waarvan u een 
bepaalde tekst heel mooi vind? Voeg dan een bij-lagen toe of gebruik de ruimte 
hieronder om u wensen kenbaar te maken. 
 
 

 

 
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 



  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
Zorg ervoor dat u een adressenbestand hebt bij de wilsbeschikking. 
Geef aan wie uitgenodigd moeten worden. Geef eventueel aan wie worden uitgenodigd 
om persoonlijk te condoleren en/of welkom zijn aan de koffietafel. 
  
Als u lid bent van verengingen, dan dienen deze van uw overlijden op de hoogte gesteld 
te worden. Meestal is een rouwcirculaire naar het secretariaat voldoende. (vraag na of zij 
willen spreken) 
  
Naam vereniging:____________________________________________ 

  
Adres secretariaat:___________________________________________ 

  
Naam vereniging:____________________________________________ 

  
Adres secretariaat:___________________________________________ 

  
Hebt u nog abonnementen op b.v. kranten, tijdschriften en dergelijke? 

Zij worden meestal automatisch verlengd en dienen derhalve opgezegd te worden. Ik heb 
de volgende abonnementen: 
  

__________________________________________________________ 

  
__________________________________________________________ 

  
__________________________________________________________ 

  
__________________________________________________________ 

  
Indien u één of meerdere huisdieren heeft, dan is het raadzaam om vast te leggen wat er 
met hen dient te gebeuren. 
  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 



  
  
Als u geen testament hebt, kunt u ook een eigenhandig geschreven brief schrijven. Dit 
heet een codicil. Daarin zet u nadere bepalingen over de roerende zaken. Zo kan een 
nicht of neef bedacht worden met een ring of meubelstuk, of ontvangen bepaalde 
stichtingen, verenigingen of de kerk een roerend goed. (voor onroerende goederen of de 
opbrengst daarvan moet u dit vastleggen bij een notaris) 
Het codicil moet u zelf schrijven en voorzien van naam, datum en handtekening. 
 


