
Naam Datum

MIJN
I.G.N.L.N.D.*
OVERZICHT

*IK-GA-NOG-LANG-NIET-DOOD

Natuurlijk is dit niet de definitieve versie, want ik
ga nog lang niet dood, maar wat ik op dit

moment voor ogen zie, is het volgende:

Schrijf een paar zinnen om keuzes te verduidelijken

Wie komen er

(niet)?
Waar is deuitvaart?

Hoe kom ik
daar?

Wat zullen we
drinken? 

Wie mag daar
iets zeggen?

Waar ben ik tot
aan de uitvaart?

Is er ook muziek?

Ben je wel bezig met doodgaan? Bel dan ook een keer voor een vrijblijvende afspraak met Richard; 06-11031414 



Naam Datum

MIJN
I.G.N.L.N.D.*

HULPDOCUMENT

*IK-GA-NOG-LANG-NIET-DOOD

Natuurlijk is dit niet de definitieve versie, want ik
ga nog lang niet dood, maar wat ik op dit

moment voor ogen zie, is het volgende:

Wie komen er

(niet)?
Waar is deuitvaart?

Hoe kom ik
daar?

Wat zullen we
drinken? 

Wie mag daar
iets zeggen?

Waar ben ik tot
aan de uitvaart?

Is er ook muziek?

Je hoeft hier heus niet alle
namen te noemen van wie

er allemaal op je uitvaart komen.
Maar wie zouden we kunnen

vergeten? En hoeveel mensen komen
er in totaal ongeveer? 

Wil je met je eigen bedrijfsbus? Een
speciale auto (merk, kleur), een

vrachtwagen of toch achterop de
fiets? 

Heb je al een idee over 
waar het afscheid moet

plaatsvinden? Thuis? Op
de voetbalclub? Of toch

in een aula van een
crematorium of
begraafplaats?

Je hoeft hier heus niet
alle namen te noemen
van wie er allemaal iets
mogen zeggen, maar
ook hier geldt dat je
misschien wel mensen
hebt die we zouden
kunnen vergeten

Vanaf het moment dat je
overlijdt, tot het moment

van de afscheidsdienst
moet jouw lichaam

ergens zijn. Is dat  thuis?
In het uitvaartcentrum?
Met of zonder bezoek?

Moet er per se een glas
champagne geschonken
worden? Of ben je meer
een bier en bitterballen

liefhebber? 

Heb je al nagedacht
over welke muziek? Of

klinkt bij jou "Waarheen,
waarvoor"? En moet dat

dan live gebeuren?

Mijn I.G.N.L.N.D. overzicht is een initiatief van Uitvaartverzorging BijDeHand, 
dé specialist voor jonge gezinnen waar een ouder komt te overlijden. 

Voor meer info: www.uitvaartverzorgingbijdehand.nl 
Gratis en vrijblijvend kennismaken? app of bel 06-11031414 

of mail: richard@uitvaartverzorgingbijdehand.nl


