
 

 
 

Checklist vóór de uitvaart 
 
De dagen tussen het overlijden en de uitvaart zijn hectisch voor de nabestaanden. Tussen al het verdriet en het gemis, 
moet u veel keuzes maken en beslissingen nemen. Beslissingen over zaken waar u misschien nog nooit over hebt 
nagedacht. Of over dingen die u eerst met familieleden wilt bespreken. Deze checklist vormt een leidraad in deze 
moeilijke tijd. Aan de hand hiervan heeft u inzichtelijk wat u nog moet doen en wanneer dat gebeurd moet zijn. Uiteraard 
ondersteunen onze uitvaartleiders u hierbij waar mogelijk.  

 
Mini checklist: 
o Rouwcirculaire uitzoeken en tekst aanleveren (eventueel met foto, citaat, gedicht, vers, etc) 

o Adressen verzamelen en enveloppen schrijven voor de rouwbrieven 

o Benodigdheden voor de laatste verzorging klaarleggen (foto, kleding, bril, kunstgebit, sieraden) 

Een recente kleurenfoto kan helpen bij het verzorgen van de make-up en het kapsel 

o Benodigdheden uitzoeken voor bij de opbaring (foto’s, tekeningen, medailles, etc.) 

 

o Rouwbezoeken zijn gepland op: 

 _____________ dag _____________ van  ______________ uur tot  ____________________ uur (Besl./Openb) 

 _____________ dag _____________ van _______________ uur tot  ___________________  uur (Besl./Openb) 

 _____________ dag _____________ van _______________ uur tot  ___________________  uur (Besl./Openb) 

 

o Samenstellen tekst voor het gedachtenisprentje (indien van toepassing).  
Tekst en eventuele foto uiterlijk twee dagen voor de uitvaart aanleveren bij Kramer. 

o Dienst samenstellen: welke muziek, wie zijn de sprekers en evt. foto’s (muziek en foto’s moeten uiterlijk 24 uur vóór 
de uitvaart bij Kramer aangeleverd worden). Wilt u een PowerPoint-presentatie laten zien bij de uitvaart? Wij hebben 
een beamer met bediening voor u beschikbaar. 

o Liturgie samenstellen (48 uur vóór de uitvaart aanleveren, meestal gaat dit in overleg met een geestelijke). 
o Overige benodigdheden regelen, kopen of bestellen (kaarsen, ballonnen, bellenblaas, piano/orgel, duiven…) 
o Is er een taak voor de kinderen tijdens de uitvaart? 
o Welke consumpties wensen zijn er voor bij de condoleance? 
o Wilt u foto’s van de opbaring of foto’s en video-opnamen van de uitvaart? Heeft u iemand die dat kan in uw 

omgeving of moet u iemand inhuren?  
o Draagt u en uw naasten zelf de kist en/of bloemen of de medewerkers Kramer? 
o Eventueel bepalen van tweede bestemming voor de bloemen (bij crematie) (mee naar huis nemen, oorlogsgraven, 

monument, bloementerras…). 
o Indeling maken voor de volgauto’s. Wie rijdt in welke volgauto mee? 
o Zijn er bloemen gewenst, zoja welke tekst op de linten 
o Verzekeringspolissen nakijken en desgewenst door Kramer laten afhandelen en/of verzilveren. 


