Pastorale Wilsverklaring m.b.t. overlijden en uitvaart
Mensen willen steeds vaker zelf beslissen. Dat geldt ook bij de begeleiding die men wenst bij het
sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd wil worden.
Voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn van die
wensen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde wilsverklaring een belangrijk
hulpmiddel zijn om te handelen in het belang en in overeenstemming met de wensen van iemand. Een
pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te
ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel of niet prijs stelt op een
ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden.
Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de
parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en moment om dit te bespreken is geen stelregel te
geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het vraagt
altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen. Daarnaast is het ook belangrijk om de
pastorale wilsverklaring in samenwerking met de plaatselijke pastoor te bespreken en daarbij
rekening te houden met de pastorale en liturgische mogelijkheden die plaatselijk spelen.
PASTORALE WILSVERKLARING
1) Indien ik in de eindfase van het leven kom, wens ik:
☐ wel pastorale bijstand
☐ geen pastorale bijstand.
2) Indien wel dan in de vorm van:
☐ pastorale gesprekken met een priester
☐ ziekenzalving (Bediening)
☐ ontvangen van de H. Communie thuis.
3) Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke viering:
☐ aan de vooravond van de uitvaart/crematie
☐ geen viering aan de vooravond van de uitvaart/crematie.
4) Op de dag van mijn uitvaart/crematie wens ik:
☐ eucharistieviering in de Kerk
☐ woorddienst in de Kerk
☐ alleen een samenkomst in het crematorium/mortuarium.
5) Vervolgens wens ik te worden
☐ begraven ☐ gecremeerd
6) Omtrent mijn gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Datum & Plaats: ..................................................................................................................................................................................
Naam: ................................................................................. Handtekening: ....................................................................................
Deze verklaring op een vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift aan de pastoor in uw
parochie of een vertrouwenspersoon geven. U kunt het ook als codicil bij uw testament leggen.

