
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

Wensen voor 
mijn uitvaart



Wat heb ik u te bieden?

Samen met u regel ik op de manier zoals u 

wenst de uitvaart. Door naar u te luisteren 

reik ik u de mogelijkheden aan waar u zelf 

een keuze uit maakt.

Goed om te vermelden is, dat wanneer u 

een uitvaartverzekering hebt, of lid bent 

van een vereniging u geheel vrij bent in het 

kiezen van een uitvaartbegeleider. 

Ons eerste contact kan tijdens een voor

be spreking zijn. Deze kan plaatsvinden 

wanneer iemand ziek is, en het sterven 

dichtbij komt, of omdat u een naderend 

afscheid van een dierbare dient voor te 

bereiden, of wanneer er nog geen directe 

aanleiding bestaat. In dit gesprek kunnen 

allerlei aspecten rondom de uitvaart 

aan de orde komen. Het afscheid wordt 

bespreekbaar en dit kan rust geven. De 

besproken regelingen rondom de uitvaart 

zet ik voor u op papier met het daarbij 

horende kostenplaatje. 

Na het overlijden van uw dierbare hoeft 

u niet direct te handelen. Misschien is het 

goed om even stil te staan bij de gebeurte

nis en uw emoties. Niet alles hoeft in één 

gesprek geregeld te worden. We bespreken 

in het eerste gesprek wat eerst nodig is: de 

laatste zorg voor de overledene, de keuze 

voor de dag en plaats van de uitvaart, 

het drukwerk of de advertentie komt de 

volgende dag aan de orde.

Tijdens een dergelijk gesprek komen 

er veel vragen op u af. Om een aantal 

voorbeelden hiervan te geven: Baren we 

thuis op of liever elders? Waar, en op welke 

dag en tijdstip zal de afscheidsplechtigheid 

plaatsvinden? Heeft u een eigen ontwerp 

of tekst voor de rouwkaart of stellen we 

die samen op? Heeft u bijzondere wensen 

ten aanzien van een kist of kiest u voor een 

wade als omhulling?

In de dagen daarna ziet u steeds hetzelfde 

gezicht en geven we samen, in alle rust, 

verdere invulling aan de afscheidsplechtig

heid. Vanzelfsprekend is er veel ruimte 

voor uw wensen, rituelen en symbolen. 

Uw eigen inbreng

Eén van de onderdelen tijdens de begelei

ding die ik u bied, is om u mogelijkheden 

aan te reiken. Zodat u ideeën krijgt op het 

gebied van de persoonlijke invulling van 

de uitvaart en de afscheidsplechtigheid. 

Want uiteindelijk bepaalt u hoe en wat u 

wilt doen. 

Voor een afscheid met liefde en respect



Iepie Lindeboom – Hospes

Mijn naam is Iepie Lindeboom-Hospes,  

ik ben moeder van twee kinderen en  

woon samen met mijn man in het hart  

van Friesland.

Voordat ik begon met uitvaart verzorging 

ben ik zo’n vijfentwintig jaar werkzaam 

geweest in de zorgsector. Vanaf 2001 

ben ik mij hier meer in gaan verdiepen 

en ben ik me meer gaan richten op het 

begeleiden van ouderen en hun familie in 

hun laatste levensfase. Dit heb ik altijd met 

heel veel voldoening gedaan en zodoende 

heeft mij dit doen besluiten om als 

uitvaartverzorging verder te gaan.

De Paardenbloem

In het  voorjaar kijk ik vanuit de keuken, 

naar de weilanden vol met bloeiende 

paardenbloemen. Ik vind dit een prachtig 

gezicht en geniet hiervan.

De bloeiende paardenbloem, in zijn mooie 

gele kleur, met zijn fragiele blaadjes en 

zaadbollen, die door een windvlaag stuk 

worden geblazen, zie ik als metafoor voor 

ons leven.

Wij groeien en bloeien tijdens ons leven 

ook tot iets moois, als we ouder worden 

gaat de kleur er soms een beetje af, en 

op een dag verlaten we dit leven. Na het 

bloeiproces van de paardenbloem, raakt 

de bloem zijn stampers kwijt. Ook kan de 

paardenbloem, tijdens de korte periode van 

bloei, zomaar worden afgevreten door een 

koe of worden afgemaaid. Zo kan ook in ons 

leven onverwacht iemand op jonge leeftijd 

dit leven moeten verlaten.



Wensen voor mijn uitvaart

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoon 

Partner van 

Levensovertuiging 

Naam huisarts 

Adres

Telefoon



Wanneer ik overlijd wil ik graag dat de volgende personen als eerste op de 
hoogte worden gebracht

Naam 

Relatie 

Adres 

Telefoon/Mobiel 

E-mail 

Naam 

Relatie 

Adres 

Telefoon/Mobiel 

E-mail 



Ik ben in het bezit van een donorcodicil

o Ja  o Nee

Ik ben in het bezit van een testament

o Ja  o Nee

Zo ja

Naam notaris

Adres 

Telefoon

Ik heb een uitvaart -levensverzekering

o Ja  o Nee

Zo ja

Maatschappij 

Polisnummer 

Het betreft een

o Levensverzekering

o  Kapitaalverzekering  

(keert een bedrag uit bij overlijden)

o  Natura verzekering  

(verstrekt een afgesproken pakket bij overlijden)



Waar liggen belangrijke papieren & gegevens

Trouwboekje 

Polissen 

Bankbescheiden 

Contracten 

Adressenlijsten 

Abonnementen 

Lijst met code’s en wachtwoorden

 

 

Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt geregeld door 

 

o  Iepie Lindeboom útfeartbegelieding 

telefoon 06 47 927 967 (dag en nacht bereikbaar)

Anders, te weten  



Rondom het afscheid 

Ik wil graag dat de laatste verzorging wordt gedaan door  

 

o Mijn familie 

o Familie samen met de uitvaartbegeleidster 

o De uitvaartbegeleidster 

Anders, te weten  

Ik wil graag dat mijn lichaam wordt

o Begraven 

op begraafplaats

o Bijgezet in een bestaand graf

o Gecremeerd

Ik wil graag de volgende 

kleding aan

Ik wil graag 

 

o Een eenvoudige houten kist. 

o  Een kist in een bepaalde kleur, te weten 

 

(U kunt hier eventueel het nummer van de kist vermelden.) 

o Een wade in combinatie met een opbaarplank. 

o Mogen mijn dierbaren bepalen. 



Ik wil graag opgebaard worden

o Thuis 

Te weten

o Aula van een uitvaartcentrum

o Elders

Ik wil graag dat belangstellenden worden uitgenodigd middels

o Rouwbrieven  

Naam krant

o Advertentie in

o Beide 

Mijn voorkeur gaat uit naar een condoleance

o Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid

o Na afloop van de uitvaartplechtigheid

o De avond voor de uitvaartplechtigheid

o Ik wil liever geen condoleance

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen



De volgende tekst wil ik graag op de rouwbrief en of in de advertentie

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Rouwvervoer 

Ik wil graag vervoerd worden in  

 

Te weten

o Rouwauto, kleur

o Uitvaartfiets 

o Uitvaartbus 

o Koets 

o Loopkoets 

o Motor met zijspan 

o Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

o Anders,  

Ik wil graag volgauto’s voor mijn dierbaren

o Ja  o Nee

Zo ja

Aantal



Het Afscheid  

Gelegenheid om afscheid te nemen 

o Met een open kist

o Met een gesloten kist

o Alleen familie 

o Familie en vrienden 

o Alle belangstellenden 

Ik wil graag dat mijn afscheidsviering wordt gehouden in

Te weten

o De kerk waar ik toe behoor 

______________________________________________________________________________

	 o Met avondwake 

	 o Zonder avondwake

o In het crematorium 

 o Met geestelijke 

 o Zonder geestelijke 

Te weten

o In een uitvaartcentrum 

Te weten

o Elders 

o Mogen mijn dierbaren bepalen



Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag dat naar de volgende  
gezangen / muziek geluisterd kan worden

Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag sprekers

o Ja  o Nee

Indien wel, hierover heb ik contact gehad met

Naam 

Telefoon 

Relatie 



Ik wil graag bloemen en / of kransen bij mijn uitvaart

o Ja  o Nee

Zo ja

Kleur en soort

Het dragen van de kist

o Dat er dragers worden ingehuurd

o Zoveel als mogelijk door mijn nabestaanden

o  Ik zou graag willen dat onderstaande personen mijn 

kist zouden willen dragen:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Beeld- en geluidsopnames van de uitvaart

o Ja  o Nee

Zo ja o Fotografie

o Video

o Geluid

o Livestream

o Ik wens géén opnamen

o Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 



Ik wil graag dat er geld wordt ingezameld voor het goede doel

o Ja  o Nee

Zo ja

Namelijk

Aanvullende wensen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Na de afscheidsceremonie 

Bij begraven, wil ik graag dat de kist  

o Daalt in aanwezigheid van familie 

o Daalt in aanwezigheid van alle belangstellenden 

o Daalt wanneer iedereen weg is 

Bij cremeren, wil ik graag 

o  Dat dierbaren mij tot het laatst toe begeleiden 

o Laat ik over aan mijn dierbaren 

Ik wil graag de mensen na de afscheidsceremonie iets aanbieden in 

Te weten

o  Het crematorium 

o Elders 

______________________________________________________________________________

o  Laat ik over aan mijn dierbaren

Dat “iets” bestaat uit

Gedenkteken op mijn graf

Te weten

o Platte steen 

o Staande steen

o Geen gedenkteken

o Anders



Ik wil graag dat mijn as

Plaats

Plaats

o Wordt uitgestrooid op/in 

______________________________________________________________________________

o Wordt bijgezet in een urn in een columbarium te

 ______________________________________________________________________________

o Wordt bijgezet in een urnengraf 

o Wordt verwerkt in een sieraad 

o Mogen mijn dierbaren bepalen 

Ik wil al mijn dierbaren bedanken, voor het feit dat ze bij het regelen van mijn 
uitvaart, rekening houden met mijn wensen

Plaats 

Datum 

Handtekening 

Aan dit document kan geen enkele rechtsgeldigheid verleent worden. Het is een wensen 
document! Het is raadzaam dit document bij uw andere waardevolle documenten te 
bewaren, en tevens uw dierbaren op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van dit 
document. 
U kunt uw nabestaanden een zorg uit handen nemen door een adressenlijst toe te 
voegen van mensen die u bij uw uitvaart wilt uitnodigen. Zie de lijst op de volgende 
pagina’s. 
Wanneer u een kopie van dit document opstuurt naar:  
Iepie Lindeboom útfeartbegelieding De Goudberch 5, 9222 LL  Drachtstercompagnie
of e-mailt naar iepielindeboom@kpnmail.nl zal ik het zorgvuldig in een  
dossier opslaan en bij overlijden kenbaar maken aan uw dierbaren. 



Adressen voor algemene kennisgeving 

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats



De Goudberch 5

9222 LL  Drachtstercompagnie

06 47 927 967

iepielindeboom@kpnmail.nl

www.uitvaartverzorgingfriesland.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl
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