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CODICIL
Door het invullen van deze wilsbeschikking kunt u uw wensen voor uw eigen uitvaart kenbaar
maken.
Het is vooral bestemd voor uzelf en uw nabestaanden.
De dood wordt steeds vaker als een deel van ons leven gezien , mede hierdoor kiest men voor een
persoonlijke invulling van de uitvaart. Door erover na te denken en er met uw naasten over te
praten, en uw wensen vast te leggen in deze wilsbeschikking, kunt u alles van tevoren zelf bepalen.
Onze uitvaartleiders, t.w. de heer Henk Kloots en mevrouw Carolien Kremer-Wanningen kunnen u
ten allen tijde helpen bij het invullen.
Meer informatie is tevens te verkrijgen bij de administrateur van De Laatste Eer, de heer Gerrit Leunk
of op onze website www.delaatsteeermarkelo.nl

Persoonlijke gegevens:
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat: Gehuwd/Ongehuwd /weduwe/weduwnaar van
Adres
Postcode
Woonplaats
Godsdienst
Lidnummer
Overig

Wat moet er het eerst worden geregeld na een overlijden:
Een arts waarschuwen, deze geeft een officiële verklaring af.
De naaste familie bellen en/of mailen, t.w.: namen, (mail-)adressen, telefoonnummers:

Een uitvaartleider bellen, dag en nacht bereikbaar 0547-361305

Aankruisen wat voor u van toepassing is.

Persoonlijke wensen / gegevens betreffende de uitvaart:
Ik wens de uitvaart te laten verzorgen door "De Laatste Eer" Markelo.
Ik wens een uitvaart waarbij alleen de naaste familie aanwezig is.
Ik wens een uitvaart waarbij alleen genodigden aanwezig mogen zijn.
Ik wens een uitvaart waarbij een ieder aanwezig mag zijn.

Wensen t.a.v. de opbaring:
Ik wens een opbaring in mijn eigen woning / laatste woonlocatie
Ik wil opgebaard worden in de aula van de Protestantse Gemeente Markelo
Ik wil gebruik maken van de "24 uurs opbaarkamer"
Ik heb bijzondere wensen t.a.v. verzorging c.q. opbaring, n.l.:

Wensen t.a.v. van de kleding:
Mijn eigen voorkeur is:
De nabestaanden bepalen de keuze van mijn kleding

Kistkeuze:
Standaard fineerkist
Massief houten eiken-/beuken-/kersenkist
Ander materiaal ( stof,riet,rotan)
Kleur voorkeur kist / kistbekleding

Afscheid:
Er moet wel / geen condoleanceregister worden getekend
Alleen genodigden gelegenheid geven om afscheid te nemen
Gelegenheid tot afscheid nemen voor iedereen
Wel / geen gelegenheid voor het aanbieden van een kopje koffie / thee
Overige wensen

Uitvaart:
Wel / geen kerkelijke uitvaartdienst
Voorganger

telefoonnummer

Uitvaartbegeleider / Spreker
Geen spreker(s)

Uitvaartdienst moet worden gehouden in:
Woonzorgcentrum Anholtskamp
Uitvaartcentrum

te

Kerkgebouw van de

te

Crematoria

te

Andere locatie

te

Begrafenis:
Op de begraafplaats

te

Nieuw (koop)-graf of huurgraf
Enkel / dubbel
Bijzetting in eigen bestaand graf

te

Wensen te aanzien van grafmonument:
Er is een bestaande grafsteen van steenhouwer
Nieuwe grafsteen bestellen bij steenhouwer
Eigen grafsteen
Steensoort / -kleur
Overige wensen
Aan te brengen tekst moet luiden

Crematie:
Mijn voorkeur gaat uit naar crematorium te
Wel / geen besloten kring
Wel / geen muziek

titels muziekstuk(ken)

Wel / geen spreker(s)

Naam

Voorkeur asbestemming
Overige wensen

Dragers:
Ik wil wel / geen gebruik maken van de dragers van de Laatste Eer
Ik wil gedragen worden door anderen , te weten

Toespraken:
Ik heb wel / geen bezwaar tegen een toespraak tijdens de uitvaart
Ik wil graag dat er gesproken wordt door
Als afscheid wil ik graag dat de bijgesloten bijlage wordt voorgelezen.

Bloemen:
Bloemen gewenst, bij voorkeur
Kleur van de bloemen
Liever geen bloemen
In plaats van bloemen een collecte voor
Overige wensen

Bewaar een actueel adressenbestand bij dit codicil
Rouwkaarten / bidprentjes:
Geen rouwkaarten versturen
Wel rouwkaarten versturen

aantal

Speciale wensen ten aanzien van het ontwerp
Bepaalde afbeelding op de rouwkaart / bidprentjes
Wel / geen bidprentjes
Eigen ontwerp
Voorkeur van de kleur
Overige wensen

aantal

Advertenties:
Geen overlijdensadvertentie plaatsen
Wel overlijdensadvertentie(s) plaatsen in
Overige wensen

Donorcodicil:
Ik heb wel / geen donorcodicil

nummer

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.
Benodigde papieren zijn op te vragen bij

Verzekeringen:
Ik heb de volgende verzekering( en)
polisnummer

maatschappij

polisnummer

maatschappij

Testament.
Om zeker te zijn dat ook uw laatste wensen op financieel gebied geheel correct worden uitgevoerd,
is het raadzaam een testament te laten opstellen.
Een testament wordt opgesteld door een notaris, die het ook bewaard.
Een testament kan zo vaak als nodig worden veranderd dan wel herroepen. De inhoud blijft geheim
tot na uw overlijden. Een dergelijk document is noodzakelijk als u minderjarige kinderen hebt om te
bepalen wie als voogd voor hen moet worden aangewezen of als u wilt afwijken van de wettelijke
erfopvolging.
Verdere informatie kunt u altijd opvragen bij een notaris.
Wel / geen testament, bij notaris

te

Ruimte voor eigen opmerkingen/toespraken/teksten

Dit codicil wordt u aangeboden door Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Markelo
Bezoek ook onze website: www.delaatsteeermarkelo.nl

