
WILSBESCHIKKING

Wa r m ,  w a a r d i g  e n  w a a r d e v o l



Wilsbeschikking van

De heer / mevrouw :

Voornamen (voluit) :

Adres :

Postcode / woonplaats : 

Telefoonnummer : 

Geboortedatum / -plaats :

BSN (sofi-nummer) :

Geloofsovertuiging :

Lidmaat / parochiaan van :

Het volgende overzicht is door mij opgesteld om als uitgangspunt te dienen bij de 

regeling en uitvoering van mijn uitvaart.

1. Ik wens dat mijn uitvaart wordt verzorgd door:

 Mensink-Ferguson Uitvaartzorg te Alphen aan den Rijn 
 (tel. 0172 - 74 25 14  of  06 - 10 042 162; 24 uur per dag bereikbaar)

 

Het betreft een uitvaart:

  in besloten kring

  voor familie, vrienden en overige belangstellenden

Mijn uitvaart heeft wel / geen kerkelijk karakter.

2.  Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik zal worden

  begraven           gecremeerd

Begraafplaats:                                                            te    

  algemeen gedeelte               R.K.-gedeelte

  algemeen graf                      nieuw particulier graf

  bestaand part. graf, nummer / vak: 



Aan het graf zal de kist:

  op het graf blijven staan          dalen tot maaiveld          geheel dalen

Ik wens wel / geen gedenkteken op mijn graf. 

Gewenste tekst: 

Crematorium:                                                             te 

Asbestemming:

  bijzetting in columbarium

  overbrenging van de urn naar 

  verstrooiing op terrein crematorium / begraafplaats

  verstrooiing per schip op zee

  verstrooiing vanuit vliegtuig boven zee

  anders, nl.: 

  keuze aan nabestaanden

Bijzetting of verstrooiing in aanwezigheid van familie:         ja                nee

3.  Ik wens te worden opgebaard

  in een rouwkamer (24-uurs familiekamer) van Mensink-Ferguson Uitvaartzorg 

 aan de Stuifzwam in Alphen aan den Rijn     

  thuis

  elders, nl.: 

Ik kies voor een opbaring        op een bed              in een kist

Wat betreft kleding en sieraden heb ik de volgende wensen: 

    



Er is gelegenheid om afscheid te nemen (geopende kist) voor:

  naaste familieleden en vrienden 

  alle belangstellenden

  geen gelegenheid tot afscheidnemen

4.  Ik heb gekozen voor de volgende uitvaartkist:

  fineer               massief  (model/kleur/fabr.:                                                                         )

  anders, nl.:

  keuze aan nabestaanden

De kist wordt vervoerd door:

 familieleden/vrienden (    op de schouders         op een rijdende baar)

 professionele dragers (    dames       heren )

5.  Voorafgaand aan mijn uitvaart wordt een afscheidsbijeenkomst / -dienst gehouden in:

	 (kerk)              te

Voorganger: 

Organist: 

Gewenste tekst / liederen:

Eucharistieviering/communie:    ja    nee

Avondwake:         ja     nee

  (aula/zaal)            te 

Muzikale begeleiding:  		 orgel/piano              live muziek 

te spelen live muziek: 

  muziek van cd (titel, uitvoerende):

1

2

3

4



Bij de afscheidsbijeenkomst is er wel / geen ruimte voor sprekers. 

Ik heb een voorkeur voor de volgende spreker(s):

6.  Er is gelegenheid tot condoleren (meer dan één optie mogelijk)

  op een aparte middag of avond voorafgaand aan de dag van de uitvaart

  voorafgaand aan de plechtigheid op de dag van de uitvaart

  na afloop van de crematie / begrafenis

Gewenste locatie voor de condoleance: 

Bij de condoleance worden de volgende consumpties geserveerd:

 koffie, thee en frisdrank

 koekjes / cake / petitfours

 broodjes

 anders, nl.: 

7. Ik kies voor een rouwauto in de kleur:

 zwart       grijs       wit       rood        blauw       anders: 

Volgauto’s:    		 ja       nee

Zo ja, voor wie: 

8.  Om mijn overlijden aan te kondigen worden rouwcirculaires verstuurd:

 ja         nee         achteraf

Soort rouwkaart: 

Enige tijd na mijn uitvaart (4 à 6 weken) wordt een dankbetuiging verstuurd:

 ja         nee



9.  Er wordt een rouwadvertentie geplaatst:

 ja         nee        achteraf

Zo ja, in (krant): 

10. Bij mijn uitvaart mogen wel / geen bloemen gebruikt worden.

Zo ja, soort / kleur:

11.  Ik heb wel / geen uitvaartverzekering.

Zo ja, bij (maatschappij) 

Polisnummer: 

12.  Ik heb wel / geen codicil t.b.v. orgaan- / weefseldonatie.

13.  Ik heb wel / geen pacemaker.

14.  Ik heb wel / geen testament.

 Zo ja, bij notaris:

15. Er mag wel / geen obductie op mijn lichaam worden uitgevoerd.

16. Ruimte voor overige persoonlijke wensen, aanvullingen en/of aanwijzingen 
(bijv. tekst voor rouwkaart of advertentie; liederen of teksten voor kerkdienst; namen en adressen voor rouwkaarten; e.d.)



Het voornoemde heb ik vastgelegd op:

(datum) 

te

Handtekening: 

Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Braamhorst 52   T  0172 - 74 25 14

2402 PV Alphen aan den Rijn  M  06 - 10 042 162

www.mensink-fergusonuitvaartzorg.nl  E info@mensink-fergusonuitvaartzorg.nl




