
  

 

Gewoon omdat iedereen anders is...  
Laatste wensenlijst  

  

Voor een passend afscheid van:  
  
  

_________________________________  

G  

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

anders is...  
Deze wensenlijst wordt u aangeboden door Uitvaartverzorging Diedel-Wessels. In deze 

wensenlijst kunt u aangeven hoe u de zaken met betrekking tot uw uitvaart geregeld wilt 

hebben. Als u vragen heeft, meer informatie en/of een begroting wenst,  of over uw laatste 

wensenlijst een gesprek wilt, dan kunt u uiteraard een afspraak maken. U kunt dit 

formulier zelf bewaren, zodat u op elk moment veranderingen kunt aanbrengen. Bewaar 

uw laatste wensenlijst op een vaste plaats en geef deze plaats door aan  degenen die uw 

uitvaart zullen regelen. U kunt een kopie bij ons in bewaring geven. U mag uw wensenlijst 

dan afgeven bij, of opsturen naar:  

  
Uitvaartverzorging Diedel-Wessels  

J.D. van der Veenstraat 9A 

9672 AD  Winschoten  
0597-415353  

(Dag en nacht bereikbaar)  



  

 
In deze wensenlijst staan de wensen die betrekking hebben op de uitvaart van:  

  
Naam:  

Voornamen:  

Geboorteplaats en datum:  

Adres:  

Postcode/Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Burgerlijke staat:  

Ik wens dat de uitvaart wordt uitgevoerd door Uitvaartverzorging Diedel-Wessels.  

☎ 0597-415353 (Dag en nacht bereikbaar)  

✉ info@diedel-wessels.nl  

  

  
Opgemaakt te:           Datum:  

  

  

  
Handtekening:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

De volgende personen zijn van mijn laatste wensenlijst op de hoogte:  

 Naam:_____________________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________ 

Woonplaats: ______________________ Telefoonnummer:_________________________  

Hoedanigheid:______________________________________________________________  

 

Naam:_____________________________________________________________________  

Adres:_____________________________________________________________________ 

Woonplaats: ______________________ Telefoonnummer:_________________________  

Hoedanigheid:______________________________________________________________  

  

  

De volgende personen heb ik gevraagd om de zorg voor mijn uitvaart  

op zich te nemen:  

  

Naam:_____________________________________________________________________  

Adres:_____________________________________________________________________  

Woonplaats: ______________________ Telefoonnummer:_________________________ 

Hoedanigheid:______________________________________________________________  

  

Naam:_____________________________________________________________________  

Adres:_____________________________________________________________________ 

Woonplaats: ______________________ Telefoonnummer:_________________________ 

Hoedanigheid:______________________________________________________________  

   

Heeft u een uitvaartverzekering:  

o Ja o Nee  

 

Zo ja, welke maatschappijen en polisnummers:  

o __________________________________________ Polisnummer:_________________ 

o __________________________________________ Polisnummer:_________________o 

o  __________________________________________Polisnummer:_________________o  



  

 

  

Mijn bedoeling met deze laatste wensenlijst wil ik als volgt omschrijven:  

 o Ik wil dat de in dit formulier omschreven wensen strikt worden uitgevoerd 

o De in dit formulier omschreven wensen zijn bedoeld als leidraad voor mijn naasten 

o Ik laat hen ruimte voor eigen invulling, met uitzondering van de volgende punten: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

   

Na mijn overlijden kies ik voor een  

o Crematie  
o Begrafenis  
o Dit laat ik aan mijn nabestaanden over  
o Terbeschikkingstelling aan de wetenschap, ik heb dit geregeld bij het volgende 
ziekenhuis:   
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
  
  

Opbaren  

 o Ik wil worden opgebaard   

o Thuis  

o In een rouwcentrum  

o Op een bed / op een baar / in een kist 

o Ik wil niet worden opgebaard  

o Ik laat dit aan mijn nabestaanden overereen anders is...  

  
  

De verzorging van de opbaring wil ik uit laten voeren door:  

 o Uitvaartverzorger  

o Uitvaartverzorger samen met_______________________________________________ 

o Iemand anders, te weten____________________________________________________ 

o Ik laat dit aan mijn nabestaanden over   

o Ik laat dit aan mijn nabestaanden over  

  

  

  



  

 

Omschrijving van kleding waarin ik wil worden opgebaard /  sieraden 

die ik wil dragen:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

  

Uitvoering van mijn kist/omhulling  

o Uitstraling: eenvoudig/luxe  

o Massief hout : grenen/vuren/populier/eiken  

o Spaanplaat: eiken/kersen/grijs wax/truffel wax  

o Kleur  

o Bekleding: ongebleekt katoen/satijn/anders namelijk: 

________________________________________________________________________ 

o Wade en draagbaar ( eventuele nadere omschrijving) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

  

Afscheid nemen van mijn lichaam  

 o Daags voor de afscheidsbijeenkomst  

o Voor aanvang van de afscheidsbijeenkomst  

o Na afloop van de afscheidsbijeenkomst  

o Niet  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalenoon omdat ieder anders is...  

  

  

 Versturen van rouwkaarten  

o Vóór de uitvaart  

o Na de uitvaart  

o Geen rouwkaarten  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

 

 

 



  

 

Soort rouwkaart  

o Standaard (eventueel omschrijven)___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Eigen ontwerp (eventuele ideeën, ontwerpen of te gebruiken foto’s bijvoegen)  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

Tekst op de rouwkaart  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

o Ik wil de volgende tekst en/of spreuk op de 

rouwkaart_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

  

Familiebericht  

 o Een bericht van overlijden laten plaatsen in de volgende 

krant(en):   

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 o Geen overlijdensadvertenties Ge 

woon omdat iedereen anders is...  

  

Vervoer op de dag van de uitvaart  

o In een rouwauto  

o Volgauto’s  

o Anders, namelijk:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  



  

 

Condoleance  

o Ik wil geen aparte condoleancebijeenkomst  

o Ik wil daags van tevoren een condoleancebijeenkomst  

o Ik laat dit aan mijn nabestaanden over   

  

 

Plaats van de afscheidsbijeenkomst  

 o In een kerk:_______________________________________________________________ 

o In een uitvaartcentrum:_____________________________________________________ 

o In de aula van het crematorium of de begraafplaats o Voorkeur voor een 

crematorium/begraafplaats________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Elders, nl.:________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

  

Bijeenkomst na het afscheid  

 o In de ontvangstruimte van het crematorium of de begraafplaats  

o Elders____________________________________________________________________ 

o Geen bijeenkomst  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalenomdat iedereen anders is...  
  

 

Catering na de bijeenkomst  

 Hier graag aangeven wat de genodigden aangeboden krijgen: bijvoorbeeld koffie, 

thee, frisdrank, wijn, hapjes, broodjes, koek, cake, enz.___________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

  

 Genodigden voor de afscheidsbijeenkomst 

o Familie  

o Vrienden, collega’s, kennissen  

o Iedereen die dit wenst  

o In besloten kring  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen   

  



  

 

Toespraken tijdens de afscheidsbijeenkomst  

o Ja/Nee  

o Door:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  
  

  

Muziek tijdens de afscheidsbijeenkomst  

o Ik wil graag dat de volgende muziek ten gehore wordt gebracht: ________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Geen muziek  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

 

 

 Aanvullende wensen ten aanzien van de afscheidsbijeenkomst  

 Bijvoorbeeld voorkeur voor een bepaalde spreker of voorganger, live-muziek, Een 

bepaald ritueel, het voorlezen van een bepaalde tekst, een collecte met een door u 

aangegeven bestemming: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

 

Wensen ten aanzien van het dragen van de kist  

o Door familie/door professionele dragers  

o Met de hand dragen  

o Op de schouders dragen  

o Op een rijdende baar plaatsen  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

o Op een rijdende baar plaatsen  
  

 



  

 

Bloemen bij mijn uitvaart  

o Mijn lievelingsbloemen zijn: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Geen bloemen  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

 

 

Beeld- en geluidsopnames van de uitvaart  

o Fotografie  

o Video  

o Geluid  

o Geen opnames  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalenomdat iedereen anders is...  
 

  

In het geval van cremeren:  Asbestemming  

o Ik wil dat mijn as wordt bewaard: 

o In urnenmuur van een begraafplaats of crematorium  

o Urn bijzetten in het graf van (naam, grafnummer, begraafplaats):  

o In een sieraad wordt verwerkt  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

 

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid  

 o Op het strooiveld van het crematorium  

o Elders:___________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mij nabestaanden bepalen  

  

 

Bestemming bloemen  

 o Op het bloemveld van het crematorium  

o Anders, nl:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen   

  



  

 

In het geval van begraven  

o Begraafplaats: _________________________________ te_________________________ 

o In een algemeen graf  

o In een particulier graf  

o Bijzetting grafnummer:_____________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen   

Ge 

woon omdat iedereen anders is...  
Aan het einde van de bijeenkomst wil ik dat de kist  

o Gedaald wordt  

o Boven op het graf blijft staan  

o Tot aan het maaiveld daalt  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

 

Ik wil dat de kist daalt  

o Met behulp van een lift  

o Met behulp van touwen  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

 

Gedenkteken en grafbedekking  

Ideeën hierover (materiaal, grootte, tekst, begroeiing) kunt u hier aangeven 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  

  

 

Dankbetuigingen  

o Verstuur dankbetuigingen  

o Dankbetuigingen uitreiken tijdens/na de afscheidsbijeenkomst  

o Een dankbetuiging plaatsen in de volgende krant(en)  

o Geen dankbetuigingen  

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen  



  

 

 

Zakelijke gegevens  
Ik beschik over de volgende documenten:  

o Testament bij notaris  

o Donorcodicil  

o Verklaring terbeschikkingstelling aan de wetenschap  

  

Overige wensen/informatie:  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  


