Persoonlijk Wensenboekje

In dit boekje staan mijn wensen voor mijn laatste afscheid
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Wie is Cecile Uitvaartzorg?
Mijn naam is Cécile van
Hattem-Smeets. Ik woon in
Arnhem, waar ik geniet van
het uitzicht op de uiterwaarden met mijn man en twee
zonen.
Als dochter van een ex-missionaris die op hogere leeftijd de liefde vond, heeft de
dood van jongs af aan een
rol gespeeld in mijn leven.
Bij alle uitvaartdiensten die
mijn vader binnen de familie voorging en bij de vele
gesprekken over de dood
met hem. Toen mijn ouders stierven, heb ik veel zelf geregeld en de uitvaart
vorm gegeven. Ik ervaarde hoe waardevol het is om goed afscheid te nemen,
herinneringen te delen en het leven met familie en vrienden te
vieren.
Na ruim 20 jaar evenementen organiseren, wil ik graag mijn ervaring en organisatiekracht inzetten om ook anderen hierbij te helpen.
Als het moment van afscheid gekomen is, ben ik er graag om u bij te staan,
zaken uit handen te nemen en vooral mee te denken om het afscheid vorm te
geven volgens uw wensen en die van uw dierbare.
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Waarom een Wensenboekje?
Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden rondom afscheid, er is
heel veel mogelijk en ik help u graag de manier te vinden die helemaal bij u
past.
Door tevoren stil te staan bij uw afscheid, maakt u het voor uw naasten mogelijk om het afscheid te zijner tijd helemaal bij u te laten passen. Ook kunt
u hiermee uw partner, eventuele kinderen of vrienden ontlasten, maar het
mooiste is dat ze weten wat u graag had gewild in deze dagen.
In het Wensenboekje leggen we wat we bespreken allemaal vast en uiteraard
kunt u het op elk gewenst moment aanpassen, het is een levend document en
het blijft uiteraard uw eigendom
Persoonsgegevens:
- Voornaam:
- Achternaam:
- Geboortedatum:
- Adres:
- Pc + Plaats:
- E-mail adres:
- Telefoonnummer:
- Uitvaart verzekering: Ja

Nee

- Naam + Nr partner
- Naam + Nr kind
- Naam + Nr kind

Naam van verzekeringsmaatschappij:
- Polis nummer:
- BSN nummer:

Wensenboekje
Heeft u een testament?

Ja

Nee

Ja

Nee

Bij welke notaris?
Heeft u een donorcodicil?
Waar bewaart u deze?
Wie dient er bij uw overlijden gebeld te worden:
- Huisarts (naam + telefoonnummer):
- Cecile Uitvaartzorg: 06 15 11 13 83
- Naam en nummer:
- Naam en nummer:
- Naam en nummer:
Wie wilt u graag vragen voor het regelen van uw afscheid?
Naam en nummer:
Persoonlijke wensen:
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Wensenboekje
Waar wilt u graag opgebaard worden?
-

Thuis
Uitvaartcentrum
Elders

Heeft u een voorkeur voor de opbaar methode?
-

Koelplaat
Bio Sac 200 (natuurlijke manier van opbaren)
Thanatopraxie
Graszoden (natuurlijke manier van opbaren)

Heeft u specifieke wensen voor de persoonlijke verzorging?

Wilt u graag dat er een mogelijkheid komt voor rouwbezoek?

Heeft u een voorkeur ten aanzien van de kist, opbaarplank of
lijkwade?

Hoe ziet u de afscheidsceremonie voor u?
Denk hierbij aan locatie, sprekers, muziek, foto’s, bloemen, rituelen

Wilt u graag dat er na de afscheidsdienst ruimte is voor
condoléance en napraten?

Waar wilt u dit graag laten plaatsvinden? In welke sfeer?

Heeft u voorkeuren ten aanzien van de catering?

Wilt u graag dat er rouwkaarten worden verzonden?

Wilt u graag dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst? Zo ja in welke krant

Wilt u graag dat er na het afscheid dankkaarten worden verstuurd?
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Wilt u graag begraven worden of gecremeerd?

Indien u gecremeerd wilt worden, heeft u dan voorkeur voor de as bestemming?

Indien u begraven wilt worden, heeft u dan voorkeur voor een begraafplaats
en voor een type graf? (persoonlijk graf, familiegraf, openbaar graf, natuurbegraafplaats)

Heeft u nog andere specifieke wensen die u graag kwijt wilt?

Hier kunt u belangrijke wachtwoorden noteren van bijvoorbeeld computer, telefoon, social media.

Hier kunt u aangeven waar belangrijke documenten te vinden zijn zoals
verzekeringspolis, bankgegevens, pensioen gegevens, etc.
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