
 

 

      PROTOCOL BIJ EEN UITVAART 
 
Om bij de uitvaart van een Shantyman georganiseerd en geordend voor de dag te komen 
volgen wij dit protocol. 
 

CONTACTPERSOON VOOR DE FAMILIE 
Wie de contactpersoon van ons koor voor de familie is hangt van de situatie af.. 
Dit kan zijn een vriend of wanneer dit niet het geval is, zal in eerste instantie Hein Hensen de 
contactpersoon zijn of in diens afwezigheid ----------. 
Hij bespreekt met de familie wat gewenst is. 
 

KLEDING 
Rood overhemd, zonder koord en knoop, wit ondershirt, zwarte pet, broek en (gepoetste) 
schoenen. Om linker bovenarm wordt de rouwband gedragen. 
 

VERZAMELEN 
Wij verzamelen een half uur voor de dienst/uitvaart bij de kerk, begraafplaats of crematorium. 
Het opstellen van het instrumentarium moet geschieden voor de gasten de ruimte betreden en 
in overleg met de begrafenisondernemer. 
 

OPSTELLEN 
Wanneer de lijkwagen aan komt rijden stellen wij ons in 2 rijen op. 
Bij het passeren van de auto nemen wij onze pet in de rechterhand en houden hem voor de 
borst. Bij begraafplaats of crematorium lopen wij met de lijkwagen mee tot de ingang. 
 

DRAGEN VAN DE KIST 
Wanneer de familie dit wenst vragen wij 6 vrijwilligers die de kist dragen. 
 

IN DE KERK 

In de kerk gaan wij bij elkaar zitten, of stellen wij ons indien gewenst voor het altaar op. Wij 
zingen een lied dat door de familie uit ons repertoire1 is uitgekozen.  
(Geen boek in de hand, maar desnoods de tekst op een klein papiertje dat je in je pet doet of in de hand houdt).  
 

BEGRAAFPLAATS OF CREMATORIUM 
In de aula van de begraafplaats, of crematorium gaan wij bij elkaar zitten, of stellen ons op 
zoals de organisatie dit wenst. De Voorzitter zal (indien gewenst) namens het Shantykoor 
Almere het woord doen. 
Op verzoek van de familie zingen wij een lied uit het repertoire dat aan de familie is gegeven. 
 

NA DE UITVAART 
In overleg met de begrafenisondernemer wordt alles, nadat de familie en gasten de ruimte 
hebben verlaten, opgeruimd. Na de uitvaart condoleren wij de familie en gaan rustig naar huis. 
 

Volg altijd de richtlijnen van de begrafenisondernemer. 
                                                           
1
 De familie ontvangt van de contactpersoon een lijst met liederen (repertoire) die tijdens de plechtigheid gezongen 

kunnen worden. 


