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Wensen voor de dienst van Woord en Gebed rondom de 

uitvaart 
 

In dit document kunt u aangeven hoe u wenst dat de dienst bij uw 
uitvaart eruit komt te zien. Het komt namelijk regelmatig voor dat 

nabestaanden niet weten wat de laatste wensen waren van de overledene. 

Daarnaast kunnen nabestaanden soms een andere band hebben met de 

kerk en geloven dan de overledene. Zij zelf zullen de kerk dan misschien 
niet zo snel betrekken bij een uitvaart. Het is dan goed dat zij weten wat 

de laatste wensen zijn. 

 

Knip of scheur dit formulier uit het kerkblad en vul uw wensen duidelijk in. 
Het is aan te bevelen om de ingevulde wensen met uw nabestaanden te 

bespreken. Vertel hen ook waar u dit document bewaart. Maak eventueel 

kopieën en geef deze aan hen. U kunt dit formulier ook downloaden vanaf 

de site van onze kerk. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

Hierbij verklaar ik, dat het mijn nadrukkelijke wil is, dat er een kerkelijke 

bijeenkomst is op de dag van mijn begrafenis/crematie (doorhalen wat 

niet van toepassing is)                                                                                                                                          

Ik wil dat er contact opgenomen wordt met één van de voorgangers van 

de Hervormde Gemeente te Heerde of met ………………………………………………. 

en er rekening gehouden wordt met mijn hierna weergegeven wensen. 

Plaats: ……………………………………………………………… 

Datum: ……………………………………………………………  

Naam: …………………………………………………………… 

 

Wensen 

Op de rouwkaart en/of advertentie wil ik graag de volgende tekst gedrukt 

hebben (bv. Bijbeltekst of gedicht): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Ik wil graag dat de dienst gehouden wordt in de kerk/het uitvaartcentrum 

(doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Ik wil graag dat het volgende Bijbelgedeelte gelezen wordt:   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik wil graag dat de volgende liederen gezongen/beluisterd worden:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij de begrafenis wens ik dat de kist in het graf geheel daalt/tot het 

maaiveld zakt (doorhalen wat niet van toepassing is). 

  

Overige wensen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


