MIJN PERSOONLIJKE WENSEN VOOR ROND MIJN UITVAART
Omdat het voor familieleden niet altijd duidelijk is of de overledene bepaalde wensen had
voor rond de uitvaart, heeft het pastoraal team van de Protestantse Gemeente te
Leidschendam/Leidschenveen deze vragenlijst samengesteld en verspreid, om t.z.t te
kunnen gebruiken.
Het gaat om de uitvaart van: ……………………………………………………………….………..
(doopnaam:……………………………………………………………………………………………..)
geboortedatum:…………………………… geboorteplaats:……………………….........................

1.

Ik wil graag een:

0
0
0

begrafenis
crematie
ter beschikkingstelling aan de wetenschap

2.

Ik wil als uitvaartverzorger graag:

3.

Ik wil graag thuis opgebaard worden:

4.

Ik vind deze (bijbel)tekst passend voor op de rouwkaart:

0 …………………………………………………….
0 geen voorkeur
0
0

ja
nee

…………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.

Ik wil graag een dienst in de:

6.

Ik vind deze bijbeltekst passend:

0
0

Kerk: ………………………………………...
Aula van begraafplaats/crematorium

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7.

Ik vind deze liederen passend:

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
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8.

Ik vind deze cd-muziek passend: ……………………………………………………......…..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9.

Ik wil graag begraven worden op:

10. a Ik wil graag gecremeerd worden in:

0
0
0
0

Noorthey
Wilsveen
Oosterbegraafplaats (Rodelaan,
Voorburg)
worden bijgezet in het familiegraf

0

……………………………………….

0
0
0
0

Zoetermeer
Nieuw Eykenduynen, Den Haag
Ockenburgh, Den Haag
…………………………………….…

10. b Ik wil graag dat mijn as wordt:

11.

Ik wil graag bij mijn uitvaart:

12.

Dit vind ik verder belangrijk:

0
0
0

bijgezet in een urn
verstrooid op officieel terrein
verstrooid op……………………….

0

………………………………………

0
0

bloemen
gift voor:…………………………...

………………………………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Datum:……………………



Handtekening:………………………………………………………...
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Hoe komt ik na het overlijden van een dierbare in contact met de kerk?
Bel 070 – 327 84 13
Het pastorale telefoonnummer is altijd bereikbaar voor dringende gevallen, zoals het
overlijden van een gemeentelid. De predikant die opneemt, zorgt ervoor dat u wordt
geholpen. Hij/zij weet wie er beschikbaar is om de uitvaart te leiden: hij/zijzelf of een collega.
Het is belangrijk om contact op te nemen met de kerk vóórdat u met de uitvaartondernemer
de dag, tijd en locatie van de uitvaart gaat vastleggen.
Wellicht ten overvloede: de predikant van dienst kán met iemand in gesprek zijn. Spreekt u
dan alstublieft uw naam, telefoonnummer en boodschap in. U wordt zo snel mogelijk
teruggebeld en geholpen! Als u niets inspreekt, gaan we ervan uit dat het niet dringend was
en bellen we niet terug.
Pastoraal spreekuur
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur is het pastoraal spreekuur op
070-327 84 13. Pastoraal coördinator Annemieke Hartman neemt de telefoon op. Iedereen
die graag een gesprek wil met een predikant of met een ouderling/vrijwilliger, kan dan bellen
om een afspraak te maken. Mailen kan ook: annemieke.hartman@pgleidschendam.nl
Onze predikanten:
Ds. Willemijn van Dijk-Heij
Ds. Theo Haitjema
Ds. Fulco de Vries Bouwstra
Adressen:
Dorpskerk
Kruisheuvelkerk
De Leidraad
Hulp en Heilkerk

ds.vandijk@pgleidschendam.nl
ds.haitjema@pgleidschendam.nl
ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Damhouderstraat 2a Leidschendam
Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam
Harriët Freezerhof 20 Den Haag
Veursestraatweg 185 Leidschendam

Meer informatie vindt u op www.pgleidschendam.nl
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