
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zonnestralen schijnen door de bomen heen ... 

De zonnestralen schijnen door mijn leven heen ... 

Ja, zelfs ben ik dood ... 

schijnen de zonnestralen door de bomen heen 

en zullen mijn zonnestralen voor jou blijven schijnen 

in jouw leven door de jaren heen ... 
 

 

 

 



 

Inleiding 

Advies en uitvoeren 

Laatste wensen    

Steeds vaker heeft de overledene zijn of haar laatste wensen besproken of vastgelegd.  

Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw uitvaart?  

Wordt het een begrafenis of een crematie en wat voor voorkeuren heeft u voor de plechtigheid?  

Er is zo veel mogelijk. 

 

Uitvaartbegeleiding GorsenFonteyne denkt mee, informeert, adviseert en voert uit 

U bepaalt wat u uit handen wilt geven of eventueel zelf wilt regelen. 

De kern van wat wij doen, kun je omschrijven als “meedenken, informeren, adviseren en verzorgen”.  

De uitvaart verzorgen, de kaarten en bloemen verzorgen, het vervoer verzorgen.  

GorsenFonteyne verzorgt alles om uw uitvaart naar uw wens te laten verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mijn persoonlijke gegevens 

 

Familienaam:     Geslacht:   M V 

Voornamen: 

Geboortedatum:     Geboorteplaats: 

Straat:     Huisnr:  Toevoeging: 

Postcode:   Plaats: 

Telefoon: 

Nationaal nummer: 

Burgelijke staat: 

Indien van toepassing, echtgenoot van: 

 

 

Datum:   Plaats: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mijn formele gegevens 

 

1. Heeft u een uitvaartverzekering? 
 
Ja, ik ben verzekerd bij volgende verzekeringsmaatschappij: 
 
Mijn polisnummer is: 
 
 
Nee, ik beschik niet over een uitvaartverzekering. 

 

 

2. Heeft u één van volgende documenten in bezit?  
 
Ik beschik over een testament of laatste wilsbeschikking, opgemaakt door: 
 
 
Ik beschik over een donorcodicil. Mijn donorcodicilnummer is: 
 
 
Ik beschik over een handgeschreven verklaring waarin staat dat ik mijn 
lichaam na overlijden aan de wetenschap afsta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor de uitvaart 

Weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn?  
Kiest u voor begraven of crematie? 

 

3. Kiest u voor begraven of crematie? 
 
Ik wil begraven worden 
 In een bestaand graf, namelijk: 
 
 In een nieuw graf, namelijk: 
 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Ik wil gecremeerd worden 
 In het crematorium te: 
 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

4. Wat zijn uw wensen betreffende de opbaring? 
 
Waar wilt u worden opgebaard? 
 Thuis. 

 In het funerarium van GorsenFonteyne. 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Heeft u bepaalde kleding of sieraden die u zou willen dragen? 
 Ja: 
 
 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Heeft u andere wensen m.b.t. opbaring? 
 Ja: 
 
 
 Neen. 
 
Wilt u dat er tijdens de opbaring gelegenheid is tot afscheid nemen? 
 Ja. 

 Neen. 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
 
 



 
 
 
Heeft u nog andere wensen m.b.t. het afscheid nemen? 
 Ja: 
 
 
 Neen. 

 

5. Wat zijn uw wensen voor een kist? 
Wilt u een eenvoudige kist of juist één met uw specifieke wensen? 
Er zijn zoveel keuzes of gebied van kisten. Van traditionele houtsoorten,  
zoals massief eik en den, tot milieuvriendelijke exemplaren.  
 
Hoe wilt u dat uw kist eruit ziet? 
 Specifieke houtsoort of kleur:  

 Klassiek of design ontwerp: 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

6. Wat zijn uw wensen voor de rouwbrief, rouwkaart of rouwadvertentie? 
Wilt u familie en vrienden informeren via een persoonlijke rouwbrief of  
via een artikel in de krant?  
 
Wilt u dat er rouwbrieven of rouwkaarten worden verstuurd? 
 Ja. 
  
 Specifieke voorkeur m.b.t. ontwerp of tekst, spreuk: 
 
 
 
 Neen. 
 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Wilt u een rouwadvertentie in de krant? 
 Ja, er mag een rouwadvertentie geplaatst worden in: 
  De Standaard 
  Het Nieuwsblad 
  Het Laatste Nieuws 
  Het Belang van Limburg 
  Gazet van Antwerpen 
  Andere: 

 Neen. 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
 
 



 
 
Wilt u dat een rouwprentjes worden gemaakt die op de dag van de  
uitvaart uitgedeeld worden? 
 Ja, er mogen prentjes gemaakt worden. 
  Met foto 
  Zonder foto 
  Specifieke wensen: 

 Neen. 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

7. Heeft u een bepaalde voorkeur m.b.t. het rouwvervoer? 
Wilt u vervoerd worden van de plechtigheid naar de begraafplaats met  
een lijkwagen, te voet of liever met een rouwkoets en paarden? 
 
Welk vervoersmiddel voor de dag van de uitvaart heeft uw voorkeur? 
 Lijkwagen 

 Te voet 

 Rouwkoets met paarden 

 Andere: 

 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

8. Wat zijn uw wensen voor de bloemen? 
Voor vele mensen zijn bloemen onmisbaar voor het brengen van een laatste groet. 
Wat voor bloemen of bloemstukken wenst u op de dag van de uitvaart?  
Of misschien wilt u helemaal geen bloemen? 
 
Wilt u dat er bloemen zijn bij de uitvaart? 
 Ja, specifieke voorkeur voor: 
 
 Neen. 

 Ik heb liever dat het te besteden bedrag geschonken wordt aan 
 een goed doel, namelijk: 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De uitvaart 

Weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn voor de uitvaart?  
Hoe beter die dag aansluit bij uw persoonlijkheid en manier van leven,  
hoe meer troost uw naasten eruit putten. 

9. Waar wenst u de plechtigheid te laten doorgaan? 
Kerk, namelijk: 
 Eucharistieviering 
 Woorddienst 
 Zegening 

Aula van het crematorium te: 

Andere: 

Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

10. Wie wilt u uitnodigen voor de uitvaart? 
Iedereen is welkom. 

Een select gezelschap, namelijk: 

 

Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.  

 

11. Heeft u overige wensen m.b.t. tot de uitvaart? 

 

 

 

 

 

 

12. Door wie zou u willen dat de kist wordt gedragen? 
Dragers van de uitvaartonderneming 

Mijn kinderen 

Familie en/of vrienden, namelijk: 

 

Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

 



 

 

13. Wat zijn uw wensen voor de toespraken? 
Heeft u een lijfspreuk, een bijzondere herinnering, gedicht of anekdote  
uit uw leven die u vermeld wilt hebben? 
 
 
 
Wie wilt u dat er spreekt en uw uitvaart begeleidt? 
 De priester. 

 De kerkelijke voorganger. 

 Een particuliere spreker 

 Iemand van de familie, namelijk: 

  

 Ik wil geen toespraken. 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Wat wilt u dat er wordt gezegd of voorgelezen tijdens uw uitvaartplechtigheid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

14. Wilt u muziek tijdens uw uitvaartplechtigheid? 
 
Muziek afgespeeld via cd, mp3, ...: 

 1 

 2 

 3  

 4 

 5 

Ik wil livemuziek door: 

Ik wil geen muziek op mijn uitvaart. 

Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Wilt u dat er opnamen worden gemaakt tijdens uw uitvaart? 
 Ja, 
  een fotoreportage. 
  filmopnames. 
  een geluidsopname. 
 Neen. 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
 

15. Hoe wilt u dat uw laatste afscheid verloopt? 
Na de afscheidsdienst vindt het laatste afscheid plaats.  
Bij een begrafenis zal dit aan het graf zijn, bij een crematie vindt dit plaats  
in de aula van het crematorium. 
 
Begrafenis: 

 De aanwezigen kunnen afscheid nemen met  
een afscheidsroos of bloempje. 
een schepje aarde. 
een handdruk. 

  Ik wens dat niemand meegaat tot aan het graf. 

  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

 Crematie: 

  Mijn kist mag blijven staan. 

  Mijn kist mag onttrokken worden aan het zicht. 

  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 



   
 
 
 

16. Wat wilt u de genodigden aanbieden op de koffietafel? 
Na de afscheidsdienst is het fijn om even bij te komen en rustig na te praten. 
Wilt u de genodigden iets te drinken en te eten aanbieden?  
Kiest u voor een traditionele koffietafel of eerder een warme maaltijd? 
 
Wat wilt u de genodigden aanbieden? 

Ik bied de genodigden: 

 Koffie/thee en cake. 

 Eten: 

  Sandwiches 

  Warme maaltijd: 

 Drinken: 

  Aperitief 

  Frisdranken 

  Bier 

  Wijn 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 
 
Waar wilt u dit aanbieden? 
 In het crematorium. 

 In een parochiezaal, namelijk: 

 In een feestzaal, namelijk: 

 Een andere locatie, namelijk: 

 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laatste rustplaats 

Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw laatste rustplaats? 

 

17. Wat wilt u dat er met uw as gebeurt? 
Mijn wensen in verband met de asbestemming: 
 Ik wil dat mijn as wordt bewaard op de begraafplaats van: 
 
 Ik kies voor:  
 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen. 

 Andere keuze m.b.t. asbestemming: 

 

18. Wat zijn uw wensen voor een gedenksteen? 
Gedenkstenen worden steeds persoonlijker. Ze zijn er in alle soorten, kleuren en stijlen. Een 
gedenksteen of monument is voor uw nabestaanden het laatste afscheidsteken van een 
dierbare.  

 Wilt u een monument of gedenksteen op uw laatste rustplaats? 

  Ja,  

  Mijn wensen voor het materiaal, de vorm en tekst zijn: 

 

 

 

  Neen. 

  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Aanvullende wensen 

Hier heeft u de ruimte om voor u belangrijke aanvullingen en  
wensen te vermelden. 
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