
 

 

 

 

 

 

 

 

Wilsbeschikking 

 

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangeboden door 

Anna Bijlsma 

in samenwerking met 

uitvaartvereniging 

‘De Laatste Eer’ te Weidum 



Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden 

mijn uitvaart zal regelen. 

Deze gegevens dienen tevens bekend te worden gemaakt aan de 

uitvaartverzorger, die met de daadwerkelijke uitvoering van mijn 

uitvaart zal worden belast. 

 

 

Ondergetekende: 

 

Naam  : ……………………………………………….. 

Voornaam  : ……………………………………………….. 

Postcode  : ……………………………………………….. 

Woonplaats : ……………………………………………….. 

Telefoon nr.  : ……………………………………………….. 

 

 

Heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te 

gebruiken na zijn/haar overlijden en het regelen van zijn/haar uitvaart. 

 

 

Vastgesteld op: 

 

 

Handtekening: 

 

 
  



Persoonlijke gegevens: 

Geboortedatum : ……………………………………………….. 

Geboorteplaats : ……………………………………………….. 

Nationaliteit : ……………………………………………….. 

Geloofsovert.  : ……………………………………………….. 

Kinderen  :  ja / nee, aantal : ……………………… 

Gehuwd  :  ja / nee  : …..………………….. 

 

Gehuwd met 

Naam  : ……………………………………………….. 

Voornaam  : ……………………………………………….. 

Geb. datum  : ……………………………………………….. 

Geb. plaats : ……………………………………………….. 

Nationaliteit : ……………………………………………….. 

 

 

Gegevens ouders 
Naam vader : ……………………………………………….. 

Wonende te : ……………………………………………….. 

Overleden  : ja / nee 

 

Naam moeder : ……………………………………………….. 

Wonende te : ……………………………………………….. 

Overleden  : ja / nee 

 

 

 

  



Gegevens 
Ik heb huwelijkse voorwaarden gemaakt : ja / nee 

Ik heb een testament gemaakt   : ja / nee 

Zo ja, bij:…………………………….………………. 

 

Mijn trouwboekje ligt :………………………………. 

De testamentair is :………………………………. 

 

Lid van een uitvaartvereniging / verzekering : ja / nee 

Zo ja, van :…………………………………………. 

Polisnr. :…………………………………………. 

 

Persoonlijke wensen: 
Uitvaart  :  begrafenis / crematie 

Vanuit  :  kerk / aula / huis / anders: 

Kerkdienst  :  ja / nee 

Voorganger :  ja / nee 

Condoleantie :  ja / nee 

Soort kist  :  eiken / vuren / fineer 

Opbaring  :  thuis / uitvaartcentrum 

Rouwdrukwerk :  ja / nee 

Advertentie :  ja / nee, in: 

Bloemen  :  ja / nee 

Volgauto’s  :  ja / nee, aantal 

Na visite  :  ja / nee, consumpties 

Dankbetuiging :  ja, als rouwbrief / nee, 



Begrafenis: 

Begraafplaats te :………………………….…………… 

Graf   : nieuw / bestaand, 

Grafkelder  :  ja / nee, …………………………….. 

Kist   :  dalen / laten staan, 

Grafmonument : ja / nee, ……………………………… 

.. 

Crematie: 
Muziek keuze:   

1. ……………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………. 

 

Kist   :  laten wegglijden / laten staan, 

Asbestemming :  verstrooiïng crematorium terrein / verstrooiïng elders  

/ bijzetting graf / bijzetting urnenmuur / bijzetting thuis 

/ anders 

 

Verdere persoonlijke wensen of aanwijzingen: 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Weidum 
U  bent  lid van  de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Weidum. 

 

➢ Lidmaatschap houdt o.a. het volgende in: 

➢ 24 uur per dag bereikbaar voor het doorgeven van een sterfgeval:  

o Anna Bijlsma (Uitvaartzorg Bijlsma) (06-10330337) 

➢ De vereniging meldt het sterfgeval onmiddellijk aan Anna Bijlsma te 

Garijp 

➢ De uitvaart wordt verzorgd voor verenigingstarief 

➢ Persoonlijke aandacht 

➢ Een ledenkorting van momenteel € 800,00 

➢ Een zo laag mogelijke contributie,  

➢ Momenteel € 17,50 per persoon per jaar 

➢ Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd 

 

 

 

Bestuurssamenstelling (01-01-2023) 
Voorzitter:   Koos Bosma 

Menninge 66 8431 CE Oosterwolde  (06-30380102) 

 

Secretaris:   Monique van Gijsen 

Hegedyk 1  9024 EA  Weidum  (058-2519463) 

 

Penningmeester:  Saco Hemstra 

Sânpaed 29  9024 ED  Weidum  (06-23401439) 

 

Bestuurslid:  Willeke v/d. Leest 

Hegedyk 11 9022 BW  Mantgum 

 

Bestuurslid:  Baukje de Boer 

Sanpaed 40  9024 ED  Weidum 
 

 


