
Wensen
vastleggen
Maak een weloverwogen
keuze voor later
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Bij het ouder worden kan door lichamelijke of geestelijke 
achteruitgang opname in een zorginstelling noodzakelijk zijn. 
Voor u (en uw familie) is dit een ingrijpende gebeurtenis die 
allerlei veranderingen met zich mee brengt. Te midden van al 
deze veranderingen wordt de keuze voor een reformatorische 
zorginstelling veelal ingegeven vanwege dezelfde vertrouwde 
en herkenbare sfeer, die u ‘van huis uit’ gewend bent.

Over een reformatorische zorginstelling
Binnen een reformatorische zorginstelling is het leven 

van alledag afgestemd op de normen en waarden van-

uit Gods Woord. Denk hierbij aan het lezen uit de Bijbel, 

samen bidden of het zingen van Psalmen en geestelijke 

liederen. Ook worden er Bijbeluren gehouden en is er 

de mogelijkheid tot meer persoonlijke pastorale zorg. 

Rond de heilsfeiten en jaarwisseling worden bijeen-

komsten georganiseerd.

Het kan echter voorkomen dat u, wanneer opname noodzakelijk 

wordt, zelf niet meer in staat bent om deze keuze bewust en 

weloverwogen te maken. Er zijn diverse mogelijkheden om uw 

wensen met betrekking tot zorgverlening vast te leggen. In deze 

folder gaan wij daar uitgebreid op in.

Wilsverklaring
In de wilsverklaring kunt u uw wil vastleggen om, wanneer 

 opname in een zorginstelling noodzakelijk blijkt, opgenomen 

te worden in een instelling met een reformatorische identiteit. 

Deze wilsverklaring is niet juridisch, maar enkel moreel bindend. 

Indien u deze wilsverklaring wilt ontvangen, kunt u deze opvragen 

bij uw kerkenraad of downloaden van website:

www.cedrah.nl/overcedrah/wensenvastleggen.

Levenstestament
In een levenstestament staan wensen voor de situatie waarin 

iemand door ziekte of ongeval niet meer in staat is om zaken 

zelf te regelen. U geeft een volmacht aan iemand die u vertrouwt. 

Daarnaast kunt u in een levenstestament persoonlijke wensen   

vastleggen. Op deze manier worden alle zaken in één akte 

 vastgelegd. In een levenstestament worden de volgende zaken 

bepaald:

•   aanwijzen van een vertrouwenspersoon die namens de 

opsteller levenstestament mag handelen (gevolmachtigde);

•  beschrijven van gedetailleerde aanwijzingen aan die 

 vertrouwenspersoon;

•  vastleggen van overige wensen, o.a. met betrekking tot 

 zorgverlening;

•  datum van ingang van het levenstestament;

•  manier van verantwoording door vertrouwenspersoon: 

aan wie, hoe vaak etc.
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Meer informatie over het levenstestament:
Als u meer wilt weten over het levenstestament, verwijzen wij

u naar de volgende documenten:

•   Checklist levenstestament, opgesteld door Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie, juli 2015. Te verkrijgen via  

www.notaris.nl

•    Boek ‘het Levenstestament’, uitgave van Consumentenbond 

in samenwerking met EPN-notarissen

•   www.hetlevenstestament.nl

Tot slot
Het vastleggen van uw wensen bij lichamelijke en/of geestelijke 

achteruitgang, en rond sterven en begrafenis is geen eenvoudige 

zaak en bepaalt ons bovendien bij de eindigheid van ons leven. 

We weten ons ook in dit opzicht in alles afhankelijk van de 

leiding en zegen van de Heere God. Wij wensen u van harte Zijn 

nabijheid toe in de avond van uw leven.

Zó wil ik het als mijn sterven daar is
In de wilsbeschikking ‘Zó wil ik het als mijn sterven daar is’ kunt 

u uw wensen kenbaar maken rondom uw sterven en begrafenis. 

Het schriftelijk vastleggen van uw wensen neemt uw nabestaan-

den heel wat zorgen uit handen en zorgt ervoor dat straks uw 

begrafenis zal plaatsvinden op een wijze die u wenst. U kunt de 

wilsbeschikking opvragen via het Centraal Bureau van Cedrah 

(088 - 587 00 50) of het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde 

Gemeenten (0348 - 48 99 00). De wilsbeschikking is ook op de 

Cedrah-locaties verkrijgbaar.

Vastleggen afspraken in levenstestament
Het levenstestament kan door u zelf worden opgesteld, als 

 onderhandse akte. Vastleggen in een notariële akte heeft echter meer-

waarde. De notaris geeft advies over de mogelijkheden in   

de specifieke situatie en controleert of u wilsbekwaam bent. Bij twijfel 

vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts. Door deze controle 

is het levenstestament betrouwbaar. De notaris  bewaart de notariële 

akte in de kluis. U bepaalt zelf wie er verder een afschrift mogen ont-

vangen, zodat de wensen bekend zijn.

Het Centraal Levenstestamentenregister
Een levenstestament dat bij een notaris is vastgelegd, blijft altijd gel-

dig. De notaris kan een levenstestament aanmelden bij het Centraal 

Levenstestamentenregister (CLTR). Het CLTR biedt geen informatie 

over de inhoud van het levenstestament, maar beantwoordt wel de 

vraag of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris deze 

zich bevindt. Voor de specifieke inhoud van een levenstestament moet 

een afspraak gemaakt worden met de betreffende notaris. Deze zal 

alleen aan direct belanghebbenden informatie over de inhoud ver-

strekken. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van het le-

venstestament kan een toezichthouder worden benoemd die toezicht 

houdt op de uitvoering door de vertrouwenspersoon. Daardoor wordt 

de werking van de volmacht niet belemmerd, terwijl er toch waarbor-

gen tegen misbruik zijn. De toezichthouder kan een notaris zijn.

Het vastleggen van 
wensen neemt uw 
naasten heel wat 
 zorgen uit handen.
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Hier vindt u ons
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties in
Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze locaties
zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij op
de betreffende locatie kunnen bieden.

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

 
 

 
Seniorenrestaurant

Maaltijdservice
& catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Wat bieden we aan?

Persoonlijke begeleiding 

Dagbesteding

Palliatieve terminale zorg

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

 

  

 

Eben-Haëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

Beth-San
Moerkapelle

Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Centraal Bureau
Barendrecht

Rehoboth
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat
Goes

 

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 088 - 587 00 20
e ebenhaëzer@cedrah.nl

Woonzorgcentrum 
Rehoboth
Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

Kleinschalig wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 - 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Seniorencomplex 
Marnixflat
Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113 - 22 45 00
e wonen@cedrah.nl

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
Amandelhof
Fluiterlaan 36
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 088 - 587 00 10
e amandelhof@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Beth-San
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 - 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Nebo
Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 - 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 088 - 587 00 60
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 088 - 587 00 55
e info@oordenstaete.nl

  

Serviceflat Rehoboth
Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 - 420 98 06
e  rehobothrotterdam@ 

cedrah.nl

  

Algemeen

Hoofdkantoor
1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht
t 088 - 587 00 50
e info@cedrah.nl

 

 

 

     

     



Meer informatie?
Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd over 

de mogelijkheden omtrent het vastleggen van uw wensen. Mocht u 

nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met uw kerkenraad 

of een notaris bij u in de buurt.

Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht 

 

t 088 - 587 00 50 

e info@cedrah.nl 

www.cedrah.nl
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