MEMENTUM

Voor de dag van morgen
Wanneer ik morgen dood ga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is
om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
een mens een mens
zo lief had als ik jou.
(vrij naar Hans Andreus)

Dit Mementum is een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier een aantal wensen voor
uw uitvaart vast te leggen. Hiermee bepaalt u zelf hoe uw afscheid eruit ziet en helpt u uw
naasten bij beslissingen die moeten worden genomen. Ik raad u aan hen over het bestaan van
dit document te vertellen.
Er zijn veel keuzemogelijkheden en natuurlijk hoeft u niet bij elk onderwerp een keuze te
maken. U kunt uw gedachten daar rustig over laten gaan en eventueel later een keuze maken.
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Persoonlijke gegevens:
Naam: _____________________________________________________

□m

□v

Voornamen: ________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _______________________________________________________
Geboortedatum/ -plaats: _______________________________________________________
Gehuwd/samenwonend met: ______________________________________

□m

□v

Geloofsovertuiging: __________________________________________________________

Belangrijke personen
Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Woonplaats: ______________________________________________________________
Telefoon:

______________________________________________________________

Relatie:

______________________________________________________________

Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Woonplaats: ______________________________________________________________
Telefoon:

______________________________________________________________

Relatie:

______________________________________________________________

Pagina 3

Zakelijke gegevens
Testament
Is er een testament opgemaakt

□ ja

□ nee

Indien ja, bij welk notariskantoor: _______________________________________________

Executeur
Ik heb als executeur benoemd:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Verzekering
Ik heb een natura-/uitvaart-/levensverzekering

□ ja

□ nee

Indien ja, bij: ________________________________________________________________
Polisnummer: _______________________________________________________________

Donorregistratie
Ik heb een donorregistratieformulier ingevuld en verstuurd

□ ja

□ nee

Terbeschikkingstelling van de wetenschap
Ik heb mijn lichaam wel / niet ter beschikking gesteld van de medische wetenschap.
De betreffende papieren zijn opgeborgen bij dit Mementum.

Kopie
Een kopie van dit document bevindt zich: _________________________________
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Verzorgen, opbaren en afscheid nemen
Uitvaartverzorger
Ik wil dat de uitvaart wordt verzorgd door:
__________________________________________________________________________

Laatste verzorging
Ik wil dat de laatste verzorging van mijn lichaam wordt uitgevoerd door:
___________________________________________________________________________

Omhulling
Ik wil in een kist

□ ja

□ nee

Indien ja, van de volgende soort:
□ licht eiken fineer
□ donker mahoniefineer
□ eenvoudig massief eiken
□ luxe massief eiken
□ ongelakt vurenhout
□ anders, namelijk: __________________________________________________________
□ keuze naasten
Indien nee, welke omhulling: ___________________________________________________

Kruisje op het deksel van de kist

□ ja

□ nee

Indien ja, met / zonder corpus
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Opbaring
Ik wil opgebaard worden

□ ja

□ nee

Indien ja,
□ thuis (indien mogelijk):
□ in uitvaartcentrum: ________________________________________________________
□ elders, namelijk: __________________________________________________________
Ik wil een:
□ open opbaring
□ gesloten opbaring
□ keuze naasten
Kleding
Ik wil opgebaard worden in de volgende kleding: ___________________________________
___________________________________________________________________________

Avondwake
Ik wens een avondwake

□ ja

□ nee

Indien ja, in de (naam kerk): ____________________________________________________

Afscheid nemen/condoleren
Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart is er gelegenheid voor
afscheidsbezoek

□ ja

□ nee

Zo ja, voor wie
□ voor familie
□ ook voor belangstellenden
□ keuze naasten
Zo ja, waar: ________________________________________________________________

Met / zonder consumpties.
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Rouwkaart en advertenties
Rouwkaart
Ik wil dat er rouwkaarten worden verstuurd

□ ja

□ nee □ achteraf

Indien ja, model: _____________________________________________________________
Papiersoort: _________________________________________________________________
Afbeelding: _________________________________________________________________
□ keuze naasten
Tekst: ______________________________________________________________________
(voeg eventueel een extra blad toe)

Adressenbestand
De adressen voor de rouwkaart zijn te vinden op de volgende plaats:
__________________________________________________________________________

Gedachtenis-/bidprentjes
□ ja

Ik wil dat er gedachtenis-/bidprentjes worden uitgedeeld:

□ nee

Indien ja, mijn voorkeur is: _____________________________________________________

Advertentie
Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst

□ ja

□ nee

Indien ja, in dagblad(en): ______________________________________________________

De dag van de uitvaart
Uitvaart
Ik wil een uitvaart in stilte

□ ja

□ nee

Zo nee, in tegenwoordigheid van:
Familiekring

□ ja

□ nee

Familie en vrienden

□ ja

□ nee

Familie, vrienden en belangstellenden

□ ja

□ nee

Pagina 7

Ik wil een kerkelijke uitvaart:

□ ja

□ nee

Indien ja, in welke kerk of aula: _________________________________________________
Klok luiden / overluiden

□ ja

□ nee

Collecte
Collecte tijdens de uitvaartdienst bestemd voor: ____________________________________

Rouwvervoer
Ik heb een voorkeur voor de kleur van het rouwvervoer

□ ja

□ nee

Zo ja, welke kleur: _________________________________________________________

Volgauto’s
Volgauto’s

□ ja

□ nee

Aantal: ____________________________
Voor wie: ___________________________________________________________________

Dragen
Ik wil graag gedragen worden door: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Kleding
Heeft u wensen ten aanzien van de kleding van belangstellenden, dragers en uitvaartleider:
□ ja

□ nee

Indien ja, welke:______________________________________________________________

Condoleanceregister
Ik wil dat er een condoleanceregister wordt gebruikt

□ ja

□ nee

Bloemen
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart

□ ja

□ nee

Ik heb een voorkeur voor (soort en kleur bloemen):
___________________________________________________________________________
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Zo nee, ik stel het op prijs dat het te besteden geldbedrag aan bloemen wordt gestort op
rekening van: ________________________________________________________________

Toespraken
Bij mijn uitvaart mogen wel / geen toespraken gehouden worden.
Zo ja, indien mogelijk door:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Begraven of cremeren
Ik wil dat ik zal worden

□

begraven

□

gecremeerd

Begrafenis
Indien begrafenis, welke begraafplaats: ________________________________________
□ nieuw (koop-) graf

□ 20 jaar

□ onbepaalde tijd

□ algemeen graf
□ bijzetting in bestaand graf, grafnummer: _______________________________________
naam van de persoon die daar al begraven ligt: _________________________________

De kist moet aan het einde van de afscheidsdienst
□ blijven staan
□ aan het oog onttrokken worden
□ keuze naasten
Grafmonument
Ik wil een monument/gedenkteken op mijn graf

□ ja

□ nee

□ keuze naasten
Tekst op het monument:
________________________________________________________
(voeg eventueel een extra blad toe)
□ keuze naasten
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Crematie
Pacemaker
Bij mij is wel / geen pacemaker ingebracht.

Indien crematie, voorkeur crematorium: _______________________________________

Muziek
Bij de plechtigheid wil ik muzikale begeleiding
Indien ja,

□ live muziek

□ ja

□ nee

□ (cd-)muziek

Mijn muziekkeuze is:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
□ keuze naasten
De kist moet aan het einde van de afscheidsdienst
□ blijven staan
□ aan het oog onttrokken worden (dalen, wegglijden)
□ keuze naasten
Condoleance / ontmoeting na de uitvaart
Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten

□ ja

□ nee

Zo ja, waar: ___________________________________________________________

Consumpties
Worden er tijdens dit moment consumpties aangeboden

□ ja

□ nee

Zo ja, welke:
(drinken) _____________________________________________________________
(eten) ________________________________________________________________
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Asbestemming
Asbestemming
□ plaatsing in urnenmuur
□ bijzetting in urnentuin
□ bijzetting in of op een bestaand graf
□ algemene nis van het crematorium
□ woonhuis
□ overbrengen van de urn naar: ________________________________________________
□ bewaren deel van de as
Zo ja in een
□ armband / broche / glasobject / medaillon / ring / handafdruk
□ verstrooiing
□ op zee: per schip / per vliegtuig
□ op land
□ op nationaal verstrooiterrein Delhuizen op de Veluwe
□ op strooiterrein crematorium
□ op een door mij zelf gekozen plek, nl.: _________________________________________
(ik heb toestemming van de eigenaar van die plek)

□ keuze naasten
Verstrooiing
□ in aanwezigheid van de naasten
□ zonder aanwezigheid van de naasten

Aanvullende wensen
Overige persoonlijke wensen: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(voeg eventueel een extra blad toe)
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Ondertekening
Ik wil dat mijn uitvaart wordt vormgegeven zoals ik dat in dit Mementum heb aangegeven.
Plaats: _____________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________

Handtekening: _______________________________________________________________
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Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58
6961 AD Eerbeek
06-23009551
www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl
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