CHECKLIST RONDOM OVERLIJDEN
De zaken die u wenst rondom het overlijden kunt u vanuit praktische overwegingen vastleggen en met uw
dierbaren bespreken. Onderwerpen die van belang kunnen zijn om over na te denken en vast te leggen zijn:

o Heeft u een testament laten opstellen?
o Is er een donorcodicil?
o Wilt u begraven worden of gecremeerd?
o
o
o
o

Heeft u een voorkeur voor een locatie voor:
De opbaring
De condoleance (vooraf of achteraf aan de begrafenis of crematie)
De afscheidsdienst
De begrafenis of crematie

o
o
o
o
o

Wilt u een overlijdensbericht laten plaatsen?
Zo ja, in welke krant(en)?
Wie moeten er op de hoogte worden gebracht van uw overlijden?
Waar bewaart u de e-mail/adressenlijst?
Heeft u een voorkeur voor de opmaak en het lettertype van het drukwerk?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hoe ziet u de uitvaart voor u, wat wilt u zichtbaar maken en hoe?
Wilt u bloemen bij de uitvaart? Heeft u daar speciale wensen over?
Wilt u (live) muziek en welke nummers dan precies?
Wilt u sprekers op de uitvaart?
In welke kleding wilt u worden begraven of gecremeerd?
Heeft u teksten die u mooi vindt? Zo ja, welke?
Wilt u dat die voorgelezen worden tijdens de dienst?
Of wilt u ze opnemen in het drukwerk?
Zijn er foto’s die gebruikt mogen worden? Zo ja, welke? Waar bewaart u die?
Als u kinderen heeft, wilt u dan dat ze tijdens de uitvaart iets speciaals doen (bijvoorbeeld het
beschilderen van de kist)?

o Heeft u nagedacht over de catering na de plechtigheid?
o Waar denkt u dan aan?
o Weet u welk type vervoer u wilt?
o Is er, als u begraven wilt worden, een familiegraf?
o Wilt u een grafsteen? Welke tekst moet er op komen?
o Wilt u, als u gecremeerd wordt, uw as verstrooid hebben
of wilt u dat het in een urnenmuur wordt bijgezet?

o Wilt u dat al uw activiteiten op sociale media worden stopgezet en/of verwijderd?
Op onze website bij ‘checklist rondom overlijden’ vindt u meer informatie.
Contact:
035-646 14 14
Openingstijden kantoor: Maandag t/m vrijdag: 09.00 uur- 17.00 uur

Doctor Albert Schweitzerweg 1

3744 MG Baarn

T 035 - 646 14 14

info@afscheidindeschaapskooi.nl

www.afscheidindeschaapskooi.nl

