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“Het is voor mij heel rustgevend dat alles nu goed 
geregeld is”. Dat zei mevrouw Van Oegstgeest, 
nadat zij haar eigen plek had uitgezocht op 
de natuurbegraafplaats en haar wensen had 
ingevuld in het wensenboekje. Nu weten haar 
kinderen hoe zij haar afscheid straks wil.

Voor je ligt het boekje ‘Mijn laatste wens’, wat 
je hopelijk inspireert om na te denken over 
je wensen omtrent je eigen uitvaart. In het 
wensenboekje staan zaken die hierbij van belang 
zijn. Je kunt het boekje invullen, of gebruiken als 
leidraad om over je eigen wensen na te denken. 
Ga eens in gesprek met je naasten, zodat zij weten 
dat je over je wensen nadenkt.

Informatie en foto’s in het boekje geven je een 
beeld van de verschillende mogelijkheden bij een 
uitvaart. Denk aan de uitvaartlocatie, of de keuze 
tussen een wade of natuurkist.

Mocht je behoefte hebben om je 
wensen te bespreken, of vragen hebben 
over verschillende mogelijkheden bij 
natuurbegraven, dan kun je contact opnemen 
en vrijblijvend een afspraak maken. Wij komen 
graag bij je langs om kennis te maken en je 
vragen te beantwoorden.

Natuurlijk Afscheid
Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven

info@natuurlijkafscheid.com
www.natuurlijkafscheid.com
06 38 89 14 04

Wat is 
natuurbegraven?
Natuurbegraven is de oudste en meest 
natuurlijke manier om een overledene te 
begraven. Het graf gaat in harmonie op met 
de natuur. Een graf is eeuwigdurend, een 
manier om het lichaam terug te geven aan 
de natuur. 

Een natuurbegraafplaats is een laatste 
rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of 
afkomst. Je voelt je verbonden met de natuur. 
Een ceremonie in de natuur geeft ruimte 
aan rouw en verdriet bij het laatste afscheid. 
Afscheid nemen van een dierbare opent het 
besef over leven en dood. Aan gedachten 
over de eindigheid van het leven en over de 
eeuwige cirkel van leven en dood.

‘Ik vind het een fijn idee dat ik na 
mijn dood niemand opzadel met 
kosten voor grafverlenging’  

laatste wensen
Mijn

Naam

Mijn laatste wens wordt je aangeboden door:

Datum
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Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Email

Burgerlijke staat

Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Email

Alleenstaand

Gehuwd met  

Weduwe / weduwnaar van

Geregistreerd partnerschap / 

samenwonend met

Gescheiden van

Persoonlijke gegevens 

Nationaliteit

Ik wil graag dat onderstaande persoon mijn uitvaart regelt

“
Het is voor mij 

heel rustgevend 
dat alles nu goed 

geregeld is
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Testament opgemaakt           Ja                 Nee 

Notaris 
 
 
Adres 
 

Plaats 

 
Telefoon

Levensbeschouwing 

Geloofsovertuiging

Verbonden aan kerk

Contactpersoon

Huisarts

Naam

Telefoon

Overige gegevens
 
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld 
aan de medische wetenschap (Hiervoor geldt een 
specifieke aanmeldingsprocedure die bij leven moet 
worden uitgevoerd. Formulieren bijvoegen)
Ik ben geregistreerd in het donorregister
Ik geef wel / geen / alleen in bepaalde situaties 
toestemming voor obductie / sectie 

Ik wil mijn uitvaart graag laten 
verzorgen door

Natuurlijk Afscheid
Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven
06 38 89 14 04

Uitvaartverzekering  

Ongeacht waar je verzekerd bent voor je 
uitvaartkosten, kan Natuurlijk Afscheid je uitvaart 
begeleiden. Ten onrechte denken mensen 
vaak dat men verplicht is de uitvaart door de 
verzekeringsmaatschappij te laten regelen. 
Dit is niet het geval, je bent vrij in je keuze. Wij 
informeren je hier graag over. 

Naam maatschappij

Polisnummer(s)

Type verzekering 

       Kapitaal   Natura

6 7

Testament 
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Wat is een digitale nalatenschap?
Jouw digitale nalatenschap bestaat uit al je online accounts zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, 
maar ook je WhatsApp account, digitaal opgeslagen bestanden, foto’s, onlinebankieren en diverse 
lidmaatschappen. Eigenlijk betreft het alle digitaal opgeslagen informatie op je computer,
laptop, tablet, smartphone of in de Cloud.

Na je overlijden blijf je online gewoon verder leven als je je digitale nalatenschap niet regelt. Online 
accounts kun je niet erven en zijn niet overdraagbaar. Dan zou het kunnen betekenen dat vrienden
en familie een herinnering krijgen op je verjaardag van Facebook. Het is belangrijk om ook jouw 
online erfenis bij leven goed te regelen!

9

Je online
erfenis regelen
Stel iemand aan die jou digitale nalatenschap mag 
beheren. Er zijn verschillende manieren om ervoor te 
zorgen dat jouw nabestaanden wel bij jouw gegevens 
kunnen: 

Maak een lijst met alle inlogcodes en wachtwoorden 
en berg die goed op.  Geef aanwijzingen aan je 
partner, familielid, goede vriend of aan een executeur 
testamentair, waar hij of zij die lijst kan vinden. Bedenk 
wel dat als je je wachtwoorden regelmatig verandert in 
het kader van veiligheid je deze lijst ook moet aanpassen.

Jouw nabestaanden kunnen beter wachten met het 
opzeggen van bijvoorbeeld je telefoonabonnement, 
want anders verdwijnen al jouw WhatsApp 
gesprekken. Op www.whappbook.com/artofgoodbye 
kun je de meest bijzondere momenten voor jou op 
WhatsApp vastleggen in een mooi boek.

Je hebt twee opties voor jouw Facebook en 
Instagram account. Je account kan verwijderd 
worden of worden omgezet in een gedenkpagina. 
Dit betekent bij Facebook dat je bij leven een 
persoon hiervoor moet aanwijzen die je account 
kan omzetten naar deze status. Dit dien je op jouw 
account aan te geven. Bij Instagram kan dit enkel 
met behulp van een formulier door je nabestaanden. 
Jouw LinkedInaccount kan alleen verwijderd worden 
met behulp van een opzegformulier, dat via internet 
te downloaden is.

Zet al je wachtwoorden in een wachtwoordmanager 
(digitale kluis), bijvoorbeeld via de website www.lastpass. 
(kies hier voor LastPass Free via de button) en deel 
alleen het wachtwoord van de wachtwoordmanager 
met je partner, familie of executeur. Via de notaris kan 
je ook een online executeur benoemen. Deze krijgt na 
jouw overlijden toegang tot je digitale kluis. In deze 
digitale kluis bewaar je al je online gegevens: inlogcodes, 
wachtwoorden en pincodes. Met je online executeur 
bespreek je van tevoren wat er met je Social media 
accounts moet gebeuren.

nl
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Jouw plek uitkiezen 
in de natuur

1

2

3

Verkennen & informatie

Je kunt natuurlijk al vrijblijvend rondkijken op 
een natuurbegraafplaats en een fijne wandeling 
maken door dit rustgevende gebied.

Of maak een afspraak voor een informerende 
wandeling bij de natuurbegraafplaats van jouw 
interesse waarbij al jouw vragen beantwoord 
kunnen worden, bijvoorbeeld over de 
mogelijkheid van een natuurgraf. 

Kies jouw eigen plek

Je kiest je eigen plek uit op een 
natuurbegraafplaats bij je in de buurt of 
ergens waar herinneringen liggen aan vroeger. 
Bij het kiezen wordt de plek vastgelegd met 
coördinaten. Met een gps-systeem wordt 
gekeken of uw plek nog beschikbaar is.

Vastleggen

Wanneer de plek vrij is, wordt deze voor jou 
gereserveerd en ontvang je na betaling een 
grafakte zodat jouw plek voor altijd is vastgelegd.

10

Cremeren

Ik wens dat mijn lichaam wordt gecremeerd

Mijn voorkeur gaat uit naar crematorium 

Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Mijn voorkeur gaat uit naar natuurbegraafplaats:

Begraven

Ik wens dat mijn lichaam wordt begraven

Ik kies niet voor een natuurbegraafplaats, mijn keuze is 
begraafplaats:             

Het gaat om een nieuw graf
Het gaat om bijzetting in een bestaand graf

De huidige rechthebbende van dit graf is

De nieuwe rechthebbende van dit graf moet worden

Asbestemming na crematie
 
Er zijn veel mogelijkheden. Een juist besluit is 
belangrijk, omdat de keuze over de asbestemming 
verstrekkende gevolgen kan hebben. Haast is echter 
niet nodig, de as kan voor langere tijd bewaard blijven 
in het crematorium. Op een natuurbegraafplaats kan 
de urn worden begraven in een urnengraf of worden 
bijgezet in een bestaand graf.

Bijzetting in een urnengraf op het terrein van 
aangegeven natuurbegraafplaats
Verstrooiing op het strooiveld van aangegeven 
natuurbegraafplaats
Verstrooiing elders (hiervoor is toestemming van 
de eigenaar van de grond nodig)
Bijzetting in een bestaand graf
Mijn voorkeur gaat uit naar

Ik laat de keuze over aan mijn naasten

De uitvaart

Maashorst
Mookerheide
Koningsakker
De Utrecht

De Hoevens
Huis ter Heide
Schoorsveld

te



Jouw laatste verzorging

Heb je al een idee over de lievelingsjurk of het mooie pak 
dat je aan wilt? Dit kun je allemaal vastleggen zodat je 
nabestaanden dit weten. Je nabestaanden kunnen jouw 
verzorging zelf doen maar ook samen met bijvoorbeeld 
de uitvaartbegeleider of verzorger als ze dit fijner 
vinden. Ook kan de verzorging geheel in handen van de 
uitvaartbegeleider worden gelegd. 

Ik zou graag willen dat mijn familie de laatste 
verzorging doet
Ik zou graag willen dat mijn familie betrokken 
wordt bij de laatste verzorging                                                       
Ik laat de laatste verzorging over aan de 
uitvaartbegeleider / verpleging
Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Bio Sac 200

Bio Sac 200 is een natuurlijk 
opbaarproduct dat bestaat uit 
twee filters die op jouw buik, onder 
je kleding, gelegd wordt. Een 
filter is een zakje, dat bestaat uit 
twee hoofdbestanddelen, actieve 
koolstof en geïmpregneerde klei. 
Die adsorberen gassen en geuren, 
waardoor je lichaam op een 
natuurlijke manier geconserveerd 
wordt. Hierdoor blijft je lichaam op 
kamertemperatuur. De Bio Sac 200 
is een volledig natuurlijke methode, 
honderd procent biologisch en 
duurzaam.

Kleding wensen 
 
Ik zou graag de volgende kleding aan willen hebben. Bij 
het natuurbegraven mag alleen kleding van natuurlijke 
materialen gebruikt worden.

Mijn voorkeur gaat uit naar

Ik laat de keuze over aan mijn naasten                                                                                                                                         
Sieraden afdoen
Sieraden die ik wil dragen

Opbaren

Jouw lichaam kan opgebaard worden op bed, op een 
baar of in een kist. Voor de locatie zijn er verschillende 
mogelijkheden. Globaal: thuis, bij naaste familie of 
vrienden, in het verpleeghuis (soms wel, maar lang niet 
altijd mogelijk), in een uitvaartcentrum.  Een combinatie 
is ook mogelijk. Bijvoorbeeld thuis opbaren en eventueel 
per dag kijken of dit nog steeds een goed besluit is. 

Thuis opbaren met graszoden
Thuis opbaren met Bio Sac 200
Thuis opbaren met koeling
Elders opbaren
Ik laat de keuze over aan mijn naasten

1312

Thuis opbaren

Het thuis opbaren kan Natuurlijk 
Afscheid op verschillende manieren 
verzorgen. Wanneer je de keuze 
maakt om thuis te blijven kan dat 
zowel bij de keuze van een wade op 
een opbaarplank, als bij de keuze 
voor een kist. Bij het thuis opbaren 
kunnen jouw nabestaanden op elk 
moment van de dag bij jou zijn.

Graszoden

Een bijzondere en natuurlijke 
manier van opbaren is met 
graszoden. De verse graszoden 
worden onder jouw opbaarplank 
of kist in bakken op de grond 
geplaatst. Tijdens de dagen van 
opbaring worden de graszoden 
twee keer per dag met water 
besproeit. Aan het water wordt 
bergkristal en rozemarijn badmelk 
toegevoegd. Door onttrekking van 
warmte aan de omgeving, wordt 
jouw lichaam koel gehouden. Het 
resultaat is een heerlijk frisse en 
vooral vredige kamer.

Natuurlijk opbaren
Natuurlijk opbaren en verzorgen van jouw 
lichaam is een bijzonder en liefdevol onderdeel 
van je uitvaart. Dit is een milieuvriendelijk 
alternatief waarbij jouw lichaam minder stijf en 
koud aanvoelt.
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Alles goed geregeld

Als je een plek op een natuurbegraafplaats 
hebt vastgelegd, dan is deze voor altijd van 
jou. Jouw nabestaanden hoeven later geen 
keuze te maken om het graf wel of niet te 
verlengen. In de akte wordt vastgelegd dat 
het grafrecht voor eeuwig is.

Het natuurgebied èn het graf is voor eeuwig 
beschermd. Er wordt zorggedragen voor 
het beheer van de natuurbegraafplaats en 
de natuurgraven.

Bij jouw overlijden hoeven je nabestaanden 
nu niet meer te beslissen over welke uitvaart 
ze voor jou moeten kiezen.  Dit geeft meer 
rust en duidelijkheid bij het nemen van 
beslissingen. 
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Kennisgeving

Rouwkaart als kennisgeving van overlijden 
Vaak stuurt de familie een rouwkaart als kennisgeving van het overlijden. Meestal is dit tegelijkertijd een uitnodiging 
voor het bijwonen van het afscheid. Soms wordt een kaart verstuurd als een kennisgeving achteraf. Het kan ook zijn 
dat de kring van mensen die op de hoogte gesteld moeten worden zo klein is, dat men ervoor kiest om dit telefonisch 
te doen. Soms wordt ervoor gekozen om als enige kennisgeving van het overlijden, een advertentie te plaatsen. 

Er mogen rouwkaarten verzonden worden
Ik vind het niet nodig dat er rouwkaarten verzonden worden                                                                                     
Er kunnen achteraf rouwkaarten verzonden worden
Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Het is aan te raden een adreslijst te maken van mensen die van jouw overlijden 
op de hoogte gesteld moeten worden en deze lijst af en toe bij te werken. 

Ik heb een adreslijst gemaakt. 

Deze lijst ligt

Deze lijst is opgeslagen in bestandsmap

Wade of kist

Draagbaar met wade of kist
Een kist is niet verplicht. Je kunt ook kiezen voor een andere vorm van omhulling. Een rieten ‘kist’, een opbaarplank 
met jouw lichaam gewikkeld in een doek of een speciaal daarvoor vervaardigde wade. Op een natuurbegraafplaats 
mogen alleen natuurlijke materialen gebruikt worden. Houd hier rekening mee.

Mijn ideeën over een wade en opbaarplank

Mijn ideeën over een kist

Ik laat de keuze over aan mijn naasten
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Natuurkist 
Douglas
Deze natuurkist is geschikt voor natuurbegraven. Het hout van deze kist komt van de 
Douglas spar uit Hoge Park de Veluwe. De grillige structuur van deze kist biedt ruimte voor 
mooie rituelen, tussen de planken kunt u een laatste brief of bloemen uit eigen tuin steken. 
De bekleding is gemaakt van ecologisch en duurzaam jute, voor de bodembedekking en 
vulling van het kussen is gekozen voor kruidenhooi. De kist wordt gemaakt door Jaap de 
Korte van Biesvelden in zijn eigen ambachtelijke timmerwerkplaats.

16

Rouwkaart 

Er zijn veel soorten rouwkaarten: van sober met een grijs randje tot een 
eigen ontwerp met foto’s en een tekst in kleur. Voor een keuze zijn vaak 
voorbeelden nodig. 

Voor de kaart gaan mijn gedachten uit naar

Voor de tekst heb ik de volgende voorkeur

Suggesties voor eventuele illustratie(s) / foto’s en kleur tekst

Ik laat de keuze over aan mijn naasten 

Advertentie
 

Ik wil geen advertentie in een krant
Ik wil wel een advertentie in de volgende krant(en)

Ik wil pas een advertentie plaatsen na de 
begrafenis of crematie
Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Gedachteniskaartjes / dankbetuigingen 

Hierover heb ik de volgende ideeën

Ik laat de keuze over aan mijn naasten 
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Voor deze bijeenkomst heb ik nog de volgende 
wensen

Ik laat deze keuzes over aan mijn naasten

Afscheid

Afscheidsbijeenkomst bij jouw uitvaart 
De meeste crematies of begrafenissen worden 
voorafgegaan door een afscheidsbijeenkomst. Dit is echter 
geen verplichting. Deze bijeenkomst kan een kerkelijke 
dienst zijn of een bijeenkomst die door naasten wordt 
vormgegeven. Bijvoorbeeld in de ceremonieruimte van een 
natuurbegraafplaats, in het crematorium, in een kerkzaal, een 
buurthuis, thuis of elders. Er kunnen veel of weinig mensen 
komen, het kan een besloten of een open karakter hebben. 
Waar het om gaat is dat het afscheid past bij jou en dat 
jouw naasten hier zich in herkennen en erdoor bemoedigd 
worden. Zij moeten immers verder met hun leven.

Mijn voorkeur gaat uit naar
Ceremonieruimte van de natuurbegraafplaats 
van mijn keuze
Aula crematorium van mijn keuze
Kerkelijke afscheidsdienst

Locatie / kerk 

Spreker / voorganger

Telefoonnummer

Deelnemers aan mijn uitvaart
De uitvaart wil ik laten plaatsvinden

Met belangstellenden
In besloten kring
Anders, namelijk

Overbrengen van jouw lichaam
Het is niet verplicht om voor het overbrengen 
van jouw lichaam een rouwauto te gebruiken. 
Een ander vervoermiddel is ook mogelijk. 
Bijvoorbeeld je eigen auto of camper, koets, 
platte kar, speciale fietskar. Ook is de uitvaartbus 
een mogelijkheid. Dit is een speciaal voor dit doel 
toegeruste kleinere bus, waarin ook een aantal 
plaatsen beschikbaar zijn voor jouw naasten. 

Mijn voorkeur gaat uit naar 

Prachtig in 
eenvoud
Een draagbaar begeleidt je op je reis naar een volgende bestemming. 

Als je kiest voor een wade, lig je meestal op een draagbaar. Natuurlijk 
Afscheid heeft een ruime selectie aan draagbaren van natuurlijke 
materialen voor zowel de draagbaren als de wades.



Vervoer

Bij mijn uitvaart wil ik een rouwauto in de kleur
Grijs 
Zwart   
Wit            
Anders, namelijk

Ik wil geen rouwauto, voor het overbrengen van mijn 
lichaam wil ik

Uitvaartbus            
Rouwkoets
Anders, namelijk

      

Ik wil graag via een speciale route, namelijk

Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Dragers 

Het lijkt mij fijn dat, indien mogelijk, mijn eigen familie 
/ vrienden mij dragen. Mijn gedachten gaan uit naar

Graag dragers via de uitvaartonderneming
Ik laat de keuze hierover aan mijn naasten over
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Condoleance 

Vaak is er voor of na de begrafenis of crematie 
gelegenheid om de naasten de hand te schudden. 
Het kan troostend zijn en een overgang vormen 
naar het leven na de uitvaart. Ook hierbij is niets 
voorgeschreven. Het kan voor jouw naasten van 
belang  zijn dat zij kunnen bepalen of ze deze 
gelegenheid willen bieden en zo ja, waar en op welke 
wijze. Mogelijkheden zijn de natuurbegraafpaats, de 
koffiekamer van een crematorium, een zaaltje van 
de kerk, een restaurant, de kantine van de voetbal of 
thuis. Gekozen kan worden voor een informele of meer 
officiële setting.
 
Mijn gedachten over de condoleance gaan uit naar
Locatie

Catering / andere wensen

Ik laat de keuze over aan mijn naasten

21
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Waar woorden tekort schieten, 
vullen bloemen de leegte op.

22

Bloemen staan symbool 
voor de wederkerigheid 

van het leven.

Het prachtige kiststuk Veldwerk vol uitbundige bloemen 
verwijst naar de schoonheid van de natuur in zijn puurste 
vorm. De kleuren en vormen geven betekenis aan het 
bloemstuk.

Natuurlijk Afscheid gaat graag met je in gesprek om te 
kijken welke bloemen aansluiten bij jouw wensen.

Muziek tijdens jouw 
afscheidsbijeenkomst
 
Muziek kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw 
afscheidsbijeenkomst. Zeker wanneer deze een 
bepaalde betekenis heeft voor jou of voor jouw naasten. 
Muziek kan live worden gespeeld of gezongen. Denk 
aan betekenisvolle gezangen tijdens een kerkdienst. 
Ook is er de mogelijkheid om jouw uitgekozen muziek 
af te spelen.

Mijn voorkeur gaat uit naar livemuziek

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende 
muziekstukken

Ik laat de keuze over aan mijn naasten 

Bloemen
 
Ik wil graag bloemen. (Soort en kleur)

Ik kies voor een bloemstuk uit de collectie van 
Natuurlijk Afscheid 

Ik wil geen bloemen. Dit op de kaart vermelden? 
 Ja         Nee
In plaats van bloemen een gift aan

 
Ik laat de keuze over aan mijn naasten

Vastlegging 

Het maken van geluidsopnames, foto’s en 
videobeelden van de opbaring en/of de uitvaart komt 
steeds vaker voor. Het kan voor jouw naasten een steun 
zijn in het verdere leven met het verlies. Als er onder 
de naasten kinderen zijn, raden we zelfs vaak aan om 
foto’s te maken. 

Ik wil graag dat er foto’s gemaakt worden. Voorkeur 
voor fotograaf

Ik wil graag dat er videobeelden gemaakt worden. 
Voorkeur voor videograaf

Ik wil niet dat er geluidsopnames, foto’s of 
videobeelden gemaakt worden
Ik laat de keuze over aan mijn naasten
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Inscriptie boomschijf

Op een natuurbegraafplaats zijn geen (stenen) 
grafmonumenten aanwezig zoals op een 
traditionele begraafplaats. Hier wordt gebruik 
gemaakt van een boomschijf met inscriptie. 
Deze houten schijf vergaat na een aantal jaren en 
symboliseert zo ook de vergankelijkheid van het 
leven. Een gedenkteken van eenvoud. 

Welke tekst wil jij op jouw boomschijf gegraveerd 
hebben?

25

Rituelen en symbolen
die verbinden
Het is heel verbindend om samen rituelen en symbolen bij een uitvaart 
uit te voeren. Dit kan voor, tijdens en na de afscheidsceremonie. Het helpt 
en troost de nabestaanden om nog iets te doen of te uiten als stap in 
een definitief afscheid. Denk aan een liefdevol gedicht voordragen, een 
bloemstuk samenstellen met favoriete bloemen, een wade uitkiezen in 
een lievelingskleur of een herinneringsboom opzetten. 

Herinneringsboom

De herinneringsboom is een symbolische verbinding 
tussen hemel en aarde. Bij de herinneringsboom 
kom je samen om te gedenken, rouwen en afscheid 
te nemen van een leven en liefde dat was. Het is een 
mooi voorbeeld van troostende en warme rituelen en 
symbolen bij een uitvaart.

Herinneringscirkel

Een ander mooi voorbeeld van rituelen en symbolen bij 
een uitvaart is de herinneringscirkel. De cirkel is gemaakt 
van stof die op je lichaam wordt gelegd. In de vakjes van 
de cirkel, steek je bijvoorbeeld een bloem, gedicht of 
tekening van de (klein)kinderen. Met dit ritueel neem je 
de tijd om bewust stil te staan bij het afscheid en geef je 
deze periode van afscheid nemen extra betekenis.

Frame met bloemen

Dit is één van de mooiste rituelen en symbolen bij 
een uitvaart die je kunt doen als je voor een wade met 
draagbaar kiest. Dit is werkelijk prachtig om te zien; een 
klimop of slingerplant versiert een frame van natuurlijk 
materiaal als een liefdevolle en beschermende haag voor 
over de draagbaar heen. Het is ook heel mooi om in de 
bolflesje bloemen te steken uit eigen tuin. Dat voelt als 
eigen en geeft een thuisgevoel.

Natuurlijk transparant

De bereklauw heeft een heel opvallende bloeiwijze die 
een transparante kijk op het leven symboliseert. De 
bereklauw staat heel mooi in een altaar van kokertjes. Je 
kunt in deze kokertjes bloemen plaatsen als een ode en 
eerbetoon aan de overledene.
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Dit wil ik nog vertellen...
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Natuurlijk Afscheid helpt je om het natuurlijke 
afscheid te vormen dat past bij jouw wensen.

Als je niet lang meer te leven of specifieke 
voorkeuren voor je afscheid hebt, kan het 
helpen om je uitvaartwensen alvast te 
bespreken. Wij komen graag persoonlijk 
kennismaken om rustig door te nemen 
wat jij belangrijk vindt bij jouw afscheid. 
Dat geeft nabestaanden houvast en jou 
rust in je hoofd.

Natuurlijk Afscheid is gespecialiseerd 
in natuurbegraven, biedt aandacht 
aan natuurlijke rituelen en symbolen 
en heeft prachtige natuurlijke 
afscheidsbloemen.

Wat te doen 
bij overlijden

Bel de huisarts 
(het overlijden moet officieel 
vastgesteld worden)

Bel Natuurlijk Afscheid
06 38 89 14 04
(24 uur per dag bereikbaar)
info@natuurlijkafscheid.com

2.

1.

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven
Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04
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Ook als je niet of elders verzekerd 
bent kun je terecht bij Natuurlijk 
Afscheid, dè uitvaartbegeleider 
bij natuurbegraven. 

Ik

heb een laatste wensenboekje ingevuld. Dit boekje 
bewaar ik bij mijn belangrijke documenten.

Belangrijk

Maak je wensen bespreekbaar met je 
geliefden. Scheur de kaart hiernaast uit het 
boekje. Geef deze kaart aan je geliefden 
zodat zij weten dat je dit wensenboekje 
hebt ingevuld.
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Natuurlijk Afscheid begeleidt je 
als nabestaande in de periode 

van afscheid om het natuurlijke 
afscheid te regelen dat bij jou past.

“Mijn passie en liefde voor de natuur wil ik 
met je delen. Dit komt tot uiting in mijn 

betrokkenheid bij jou als mens in de periode 
van afscheid nemen.”

Natuurlijk Afscheid is gespecialiseerd 
in natuurbegraven, biedt aandacht aan 

natuurlijke rituelen en symbolen en heeft 
prachtige natuurlijke afscheidsbloemen.

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven


