
 
 

 
   

          

 

 

 

 

 

 

SINT OSWALDUS GILDE STOKKUM 
              Blad 1. 

PROTOCOL BIJ  UITVAART (BEGRAFENIS / CREMATIE) 

 
 

Onderstaand vinden jullie een standaard protocol, wat geldt bij een uitvaart na het overlijden van een 

van onze leden. Dit protocol wordt aan alle leden verstrekt. Wij vragen ieder lid dit protocol te 

overleggen met de naaste familie, zodat er geen onduidelijkheden in deze kunnen ontstaan. 

 

Actie wordt door het Gilde alleen genomen op uitnodiging van de familie / nabestaanden. Dit houdt in, 

dat indien er geen uitnodiging aan het Gilde wordt verstuurd men ervan uitgaat, dat de geüniformeerde 

aanwezigheid niet wordt verlangd. 

 

1.) Leden van verdienste / Pastoor / Beschermheer 

-Op verzoek van de familie / nabestaanden begeleiding uitvaart; ophalen thuis / lopen naast 

 de kist cq. dragen van de kist. Gezamenlijk afscheid nemen en op verzoek van familie ter aarde        

bestellen bij een begrafenis.  In uniform bestuur / officieren / commandant / leden naar 

 eigen inzicht. 

  Het verzoek van familie / nabestaanden gaat aan dagelijks bestuur van de vereniging. 

  Indien lid van verdienste  / pastoor / beschermheer ook lid is van de groep actieve ereleden, 

  overleg bestuur met voorman ereleden. 

Anders: (Bij geen verzoek voor begeleiding uitvaart) 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan bestuur der vereniging. 

-In uniform tijdens uitvaart; bestuur / officieren / commandant / leden naar eigen inzicht. 

-Bloemstuk voor op de kist. 

-Standaard vaandel in de kerk/crematorium. 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed. 

 

2.) Geüniformeerde ereleden / niet geüniformeerde ereleden 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed 

Alleen bij uitnodiging: 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan bestuur. 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan voorman ereleden. 

-Voorman ereleden benadert alle ereleden. 

-Bestuur benadert overig bestuur. 

-Actieve ereleden in uniform.   

-Bestuur niet in uniform. 

-Bloemstuk voor op de kist via voorman ereleden. 

-Standaard vaandel in de kerk/crematorium. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 
 

 

SINT OSWALDUS GILDE STOKKUM  
               Blad 2. 

PROTOCOL BIJ  UITVAART (BEGRAFENIS / CREMATIE) 

 
3.) Bestuursleden / Commandant / Voorman ereleden 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed 

Alleen bij uitnodiging: 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan bestuur. 

-Bestuur in uniform.  

-Ereleden, eigen sectie en overige leden in uniform (zelfbeoordeling) 

-Op verzoek van de familie / nabestaanden begeleiding uitvaart door Gilde bij leden van 

 bestuur. 

-Bloemstuk voor op de kist. 

-Standaard vaandel in de kerk/crematorium. 

 

4.) Officieren / Vendeliers / Commissieleden 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed 

Alleen bij uitnodiging: 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan bestuur. 

-Bestuur / ereleden niet in uniform. 

-Eigen sectie / andere officieren wel in uniform (zelfbeoordeling). 

-Standaard vaandel in de kerk/crematorium. 

 

5.) Actieve leden 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed 

Alleen bij uitnodiging: 

-Uitnodiging tot bijwonen uitvaart aan bestuur. 

-Bestuur niet in uniform. 

-Eigen sectie wel in uniform (zelfbeoordeling) / evt. standaardvaandel in kerk/crematorium 

meegenomen door eigen  

 sectie. 

 

6.) Niet actieve leden 

-Herdenken tijdens ledenvergadering middels gebed. 

 

Er kunnen zich speciale gevallen voordoen, waarin het bestuur zelf moet kunnen beoordelen 

afzonderlijk van elkaar of samen in uniform de uitvaart te bezoeken. Wij vragen hiervoor begrip. 

 

Als laatste willen wij het volgende opmerken. Eigendommen van het Gilde, welke in bezit waren van 

overledene kunnen bij de officier van de eigen sectie of bij iemand van het bestuur van de vereniging 

worden ingeleverd. Deze spullen zijn kostbaar en kunnen opnieuw worden ingezet. 

 

EINDE PROTOCOL 

 

 
 

 


