Iedereen is anders en beleeft de natuur, en dus ook bloemen, op zijn eigen manier.
Vertel eens, waar en op welke manier geniet je het meest van de natuur? Is dat
bijvoorbeeld in eigen achtertuin, het strand of op verre reizen in tropische bossen? Of
simpelweg tijdens de fietstocht naar werk? En wat vindt je er dan zo mooi aan?

Zou je die sfeer willen laten terugkomen in de bloemen of heb je al veel eerder
nagedacht over jouw afscheidsbloemen, dat je al precies weet wat je wilt? Schrijf
hieronder op waar jouw voorkeur naar uit gaat.

De bloemen zie ik het liefst:

klassiek verdeeld | los en speels geschikt

Zijn er bepaalde lievelingsbloemen die je graag terug zou zien?

Om over na te denken

Afscheidsbloemen hebben tegenwoordig geen regels meer.
Het mag precies zo zijn, zoals jij het mooi vindt. Een stuk op de kist en eromheen
is gebruikelijk, maar als je andere ideeën hebt, kan dat net zo mooi zijn.
Misschien wil je wel bloemen om de kist geweven hebben en de ruimte van het
afscheid aangekleed met bloemen. Dierbaren kunnen bloemen meenemen en daar
kan ter plekke een bloemstuk van gemaakt worden. Of wil je zelf in een lief
bloementuintje of bed van mos liggen? Ook één bijzondere bloem in jouw hand of
op de kist kan net zo prachtig zijn. Het gaat er vooral om wat jij mooi vindt.

Is er een kleurenpalet dat je erg mooi vindt, of houd je het liever bij één tint?

Waar zou je graag bloemen hebben? Op de kist, eromheen? De ruimte van het afscheid
compleet aangekleed of ergens bloemen in een vaas? Volstaat één enkele bloem of wil
je zelf in een zee van bloemen liggen? Strooien nabestaanden nog bloemblaadjes na?
Vertel hoe jij dit voor je ziet.

Vaak nemen jouw dierbaren al vanuit zichzelf bloemen mee. Bloemen bieden troost en
brengen warmte op zo'n dag. Mocht je daar wensen over hebben, kun je dat natuurlijk
aangeven, bijvoorbeeld op de rouwkaart. Wil je dat de bloemen op elkaar aansluiten?
Zijn er bepaalde kleuren of bloemen die je minder mooi vindt? Nemen ze allemaal één
bloem mee? Of maakt het je niet uit en staan ze er geheel vrij in?

Wat vind je van rouwlinten of een rouwkaart aan de bloemen?
Liever niet
Ja;

Misschien heb je al wel meer ideeën dan dat je hier kwijt kunt, dat kan. Schrijf ze op!
Maak ze vast aan dit wensenlijstje en berg het goed op. Je kunt dit Wensenlijstje natuurlijk
bij een testament bewaren, maar ook een plek in huis waar anderen vanaf weten is prima.
Vertel het in ieder geval aan mensen die dicht bij je staan.
Dan weten ze waar ze jouw Wensenlijstje kunnen vinden, mocht het moment daar zijn.
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