Wat als...

Gewoon een kleurrijk notitieboek waarin je jouw ideeën kwijt kunt.
Waar mooie gedichten, gedachten en losse notities een plek kunnen krijgen.
Waar je jouw wensen in kunt aangeven of dat kan dienen
als handvat voor een gesprek over ‘Wat als...’

Want, wanneer ‘Wat als...’ ooit verandert in ‘Het is...’
dan is het opeens heel bijzonder en waardevol om je
wensen en gedachten op papier te hebben.
Speciaal voor hen die achterblijven.

Patty Duijn

wat als...
Wat
Dit boek bevat de wensen en ideeën van

wat als...
Persoonlijke gegevens

Naam

m|v

Voornaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
BSN

Voor- en achternaam
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E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Gehuwd/samenwonend met

m|v

Geloofsovertuiging

kwaliteit bij leven en afscheid

kwaliteit bij leven en afscheid

wat als...

wat als...

Belangrijke personen
................................................................................................................................
Naam
................................................................................................................................
Adres
................................................................................................................................
Postcode en woonplaats
................................................................................................................................
Geboortedatum/-plaats
................................................................................................................................
Telefoonnummer(s)
................................................................................................................................
E-mailadres
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................................................................................................................................

Relatie
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Naam
................................................................................................................................
Adres
................................................................................................................................
Woonplaats
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Geboortedatum/-plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Relatie
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Praktische gegevens

Verzorgen, opbaren en afscheid nemen

Testament
Is er een testament opgemaakt?

Begeleiding
Ik wil dat het afscheid wordt verzorgd door

ja

nee

Indien ja, bij welk notariskantoor?

Laatste verzorging
Ik wil dat de laatste verzorging van mijn lichaam wordt uitgevoerd door

Executeur
Ik heb als executeur benoemd
Verzekering
Ik heb een natura- | uitvaart- | levensverzekering

ja

Omhulling
Ik wil in een kist

nee

Indien ja, bij

ja

Ik wil op een baar in een wade

nee
ja

nee

6
Polisnummer

7
Indien ja, van de volgende soort

Donorregistratie
Ik heb een donorregistratieformulier ingevuld en opgestuurd

* keuze naasten
ja

nee

Terbeschikkingstelling van de wetenschap
Ik heb mijn lichaam wel | niet ter beschikking gesteld van de medische wetenschap.
De betreffende papieren zijn opgeborgen bij dit document.

Speciale wensen met betrekking tot de omhulling

Kopie
Een kopie van dit document bevindt zich
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Opbaring

Afscheid nemen/condoleren

Ik wil na mijn overlijden worden opgebaard

Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart is er gelegenheid
voor afscheidsbezoek
ja
nee

* thuis (indien mogelijk)

ja

* in een uitvaartcentrum

nee

ja

Zo ja, voor wie?
* voor familie

nee

* elders, namelijk

* keuze naasten

Ik wil een

Zo ja, waar

* open opbaring

ja

* gesloten opbaring
* keuze naasten

nee
ja

ja

ja

nee
ja

* ook voor belangstellenden

nee

nee

Met / zonder consumpties
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nee

Speciale wensen betreffende deze bijeenkomst

nee
Ceremonie

Kleding/sieraden
Ik wil opgebaard worden in de volgende kleding

Mijn afscheidsceremonie mag in de sfeer van een
* herinneringsviering

De volgende sieraden wil ik graag dragen

* afscheidsplechtigheid
* levensviering

Sieraden die ik om heb blijven bij mij

ja

ja

nee

Zo nee, de sieraden mogen worden gegeven aan

* kerkdienst
* anders
* voorkeur locaties
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