Begrafenisvereniging
Winsum-Obergum
“Noaberschap”

Uitvaartdocument
www.begrafenisvereniging-winsum-obergum.nl

Voor u ligt het uitvaartdocument van de begrafenisvereniging Winsum-Obergum. Het
invullen van uw wensen, voorkomt dat nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te
staan zoals de beslissing nemen tussen begraven of cremeren. Om u te helpen bij het
bespreken van een uitvaart hebben wij een overzicht gemaakt die u kunt invullen
zodat nabestaanden weten wat uw wensen zijn.
Johan Mekkes
Voorzitter
Johan Dijkstrasingel 30
9951 MR Winsum
06-249 62 198

Dirkje Terpstra
Penningmeester
Schoolstraat 3
9951 EK Winsum
0595-441954

Joke Noorman
lid

Robin. Hooghuis
lid

Maria Luimstra
Secretaris
JH Neuteboomlaan 12
9951 NM Winsum
06-435 10 433

begr.ver.winsumobergum@gmail.com
Als lid van de begrafenisvereniging Winsum-Obergum kunt u informatie krijgen bij
uitvaartverzorging Jan van Houten. Hij is dag en nacht voor u bereikbaar en helpt u
graag ontzorgen. Ook in noodgevallen kunt u altijd bellen.
Uitvaartverzorging Jan van Houten
* dag en nacht bereikbaar
Telefoon:

0596 - 571817
06 – 283 35 331
Adres – Contactgegevens:
Uitvaartverzorging J.L. van Houten
www.vanhoutenuitvaart.nl
Boterbloemstraat 2
9903 EJ Appingedam
KvK: 02044871

Voor vragen of het melden van een overlijden kunt u ook contact opnemen met de
penningmeester mevrouw Dirkje Terpstra. Telefoon: 0595-441954
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Mijn wensen en aanwijzigen voor de uitvaart zijn in dit document vastgelegd om als
leidraad te dienen.
Dit is het uitvaartdocument van:
Naam
Voornamen
Adres
PC +woonplaats
Geboortedatum
Partner van
Indien gehuwd

Vindplaats
trouwboekje
Uitvaartverzekering

Nee / ja bij:
Polisnummer

Testament

Nee / Ja bij:
Notarisgegevens:

Donorcodicil

Ja / nee

Ter beschikking aan
de medische
wetenschap
Lid
uitvaartvereniging

Ja / nee

Nee / ja bij:
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Bij mijn overlijden wil ik dat de volgende personen als eerste op de hoogte worden gesteld

Naam contactpersoon nabestaande
Telefoonnummer contactpersoon
Huisarts
Telefoon
Emailadres contactpersoon

Uitvaart
Ik kies voor een

O begrafenis

O crematie

O keuze nabestaanden

Opbaring

O thuis

O aula in

O afscheidshuis “Boogstee”

Kennisgeving overlijden d.m.v.

O rouwbrief

O advertentie

Voorkeur soort kist

Adressenlijst voor kennisgeving overlijden is achterin dit boekje toegevoegd
Voorkeur tekst, gedicht of citaat

O Laat ik over aan de nabestaanden.
Condoleancebezoek / gelegenheid afscheid te nemen:
O waar
O speciale wensen

Bloemen wens nee / ja namelijk:

Afscheidsplechtigheid
Kerkdienst

ja / nee

Kerk
Plaats
Predikant
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Locatie Uitvaartplechtigheid ( denk aan crematorium of aula, dorpshuis…)
O in besloten kring
O alleen familie en vrienden
O familie, vrienden en belangstellenden
O anders

Sprekers:
O familie of nabestaanden
O gelegenheid kaarsen aan te steken
O gelegenheid bloemen te leggen
O gelegenheid om toespraken te houden
O anders:
Muziek / Liedkeuze:
1.
2.
3.
4.

Speciale wensen tijdens of na de uitvaart
Vervoer:
O rouwauto O koets
O anders namelijk:
Na de uitvaartplechtigheid
Consumpties zoals O koffie en thee O cake/koek O broodjes/soep O bier/fris/wijn O bittergarnituur
O anders, namelijk:
Overige wensen:

Begrafenis
Ik wens te worden begraven in:

Een algemeen graf

Een beschikbaar eigen graf

Van:
Te:
Begraafplaats:
Vak
klasse:
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nr:

Grafkelder
Tijdens de plechtigheid de kist laten zakken
Gedenkteken op het graf

Ja / Nee
Ja / Nee
O herdenkingsplaat O grafsteen O symbool
O anders
O apart toegevoegd
O wordt door de familie opgesteld
O anders

Tekst op gedenkteken

Overige wensen m.b.t. de begrafenis:

Crematie
Ik draag een pacemaker
Tijdens de plechtigheid de kist laten verdwijnen
Mijn as wordt
Bijgezet op
Verstrooien vindt plaats op
Andere mogelijkheden

Ja / nee
Ja / nee
O bijgezet O verstrooid O

O sieraad
O handgemaakte urn

O boom als monument
O anders

Overige wensen

Opgesteld door____________________________________________________________________________
Datum___________________________________________________________________________________
Handtekening_____________________________________________________________________________

www.begrafenisvereniging-winsum-obergum.nl
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Welkom in

Afscheidshuis De Boogstee
Een plek waar uw dierbare in huiselijke sfeer kan worden opgebaard en
waar u als familie rustig afscheid kunt nemen van uw familielid.
Het alternatief voor een thuisopbaring.
24 uur per dag toegang tot de familie- en rouwkamer met een digitale sleutel.
Bij Afscheidshuis De Boogstee is iedere familie en uitvaartverzorger welkom.
Wij beschikken over 2 familiekamers met opbaarruimte.
Voor de beschikbaarheid en het reserveren van een familiekamer:

tel: 0596-571817
Ook voor het regelen en verzorgen van een uitvaart of een vrijblijvende afspraak
kunt u contact met ons opnemen.

Familiekamer De Vriendschap
Vernoemd naar de molen de Vriendschap in Winsum. Warm en rustig ingericht met groene
en natuurlijke tinten en waar u zich als familie thuis zult voelen.

Familiekamer De Ster
Vernoemd naar de molen De Ster in Winsum. Sfeervol en warm ingericht met aardetinten en
waar u zich als familie vertrouwd zult voelen.

Wierdaweg 3a, 9951 ER Winsum
Tel: 0596-571817 • 06-28335331 • 06-51249203
info@vanhoutenuitvaart.nl
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