
HANDREIKING VOOR ALS IK ER NIET MEER BEN

Het is best moeilijk om na te denken over je eigen uitvaart. 
Als je er niet meer bent , wordt de familie gevraagd of je nog  
bepaalde wensen had voor rond de uitvaart. Vaak is dat niet duidelijk.
Daarom heeft de Protestantse wijkgemeente Lukas te Wageningen 
deze handreiking samengesteld, om te helpen bij het gesprek over dit
onderwerp of om t.z.t. voor de nabestaanden als leidraad te kunnen 
dienen. Het zet in ieder geval aan tot nadenken. Probeer het zo ver 
mogelijk in te vullen.

Mijn naam is: 

1. De tekst die mij aanspreekt is: ( dit kan een Bijbeltekst, een uitspraak of een gedicht zijn)

2. Ik vind deze tekst zo mooi omdat:

3. Ik houd van de volgende liederen en/of muziek en vind dit lied/ deze muziek zo mooi omdat:

4. De volgende tekst zou ik passend vinden op de rouwkaart/rouwadvertentie:
(Dit kan een (Bijbel)tekst, uitspraak, gedicht of lied zijn):
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5. Ik wil bij voorkeur een: 0 begrafenis

0 crematie

0 ter beschikkingstelling aan de 
wetenschap

6. Ik wil bij voorkeur een dienst in 
de:

0 Kerk: 
…………………………………………………
……..

0 Aula van 
begraafplaats/crematorium

0……………………………………….
………………………….

7. Ik wil graag dat mijn uitvaart 
geleid wordt door:

0 Een predikant

0……………………………………….
………………………….

8. Ik wil bij voorkeur als 
uitvaartverzorger:

0……………………………………….
………………………….

9. Ik wil als het mogelijk is thuis 
opgebaard worden

0 ja

0 nee

10.
Ik wil bij voorkeur begraven 
worden op:

0 Begraafplaats Leeuwerenk, 
Wageningen

0 Natuurbegraafplaats Heidepol,
Arnhem

0 worden bijgezet in het 
familiegraf

0 
…………………………………………………
……………….
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11 Ik wil bij voorkeur gecremeerd 
worden in:

0 Crematorium Moscowa, 
Arnhem

0 Crematorium Slingerbos, Ede

0 
…………………………………………………
…………….…
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12. Ik wil bij voorkeur dat mijn as wordt: 0 bijgezet in een urn

0 verstrooid op officieel terrein

0 verstrooid op…………………………………………….

0 ……………………………………………………………….…

13. Ik wil bij voorkeur bij mijn uitvaart: 0 wel/geen bloemen

0 gift voor:…………………………………………………...

0 ……………………………………………………………….…

14. Ik wil niet dat er bij mijn uitvaart:

15. Verder vind ik belangrijk dat: 

VUL IN IEDER GEVAL HET ONDERSTAANDE IN

Voornaam:

Achternaam:

Meisjesnaam (indien van toepassing):

Doopnaam:

Geboortedatum

Datum:

Handtekening:
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Hoe kom ik na het overlijden van een dierbare in contact met de kerk? 

Het is belangrijk om contact op te nemen met de kerk vóórdat u met de uitvaartondernemer de 
dag, tijd en locatie van de uitvaart gaat vastleggen. 

Onderstaande telefoonnummers en adressen dateren uit 2014. 
De meest recente informatie kunt u vinden in het kerkblad of op de website:
pg-wageningen.protestantsekerk.net

Predikanten 
Ds. N.(Nico)  Sjoer  06 - 41702465 nicosjoer@gmail.com) 
Ds. E.J. (Erica) Hoebe - de Waard 0317-769023 ericahoebe@kpnplanet.nl
drs. N. (Netta) Hakkenberg  tel. 0318 – 300833 nettahakkenberg@gmail.com 

Scriba
Corrie van Eck en Magdaleen Gerritsen   0317-357884    scriba.lukas@gmail.com 

Kerkgebouwen: 
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX Wageningen.
Grote Kerk, Markt 1, 6701 CX Wageningen.
Vredehorst, Tarthorst 1, 6708 HG Wageningen.

Meer informatie vindt u op de website: pg-wageningen.protestantsekerk.net
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