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Doel 

Het ‘dragen’ (=begeleiden) van de kist door de oproepkrachten van Uitvaartvereniging St. 

Barbara Langedijk op een correcte en verantwoorde wijze laten plaatsvinden. 

 

Vóór de uitvaart 

1. De dragers worden door de uitvaartverzorger tijdig geïnformeerd over datum, tijd en 

plaats van de uitvaart. 

2. Wanneer de uitvaart in de woonplaats plaatsvindt, dan komen de dragers op eigen 

gelegenheid naar de afgesproken plaats. Vindt de uitvaart buiten de woonplaats plaats, 

dan maakt de uitvaartverzorger met één van de dragers de afspraak om de overige 

dragers thuis op te halen en naar de afgesproken plaats te brengen. 

3. De drager dient er verzorgd uit te zien en de uitvaartverzorger controleert dat. 

4. Bij elke uitvaart zijn voldoende dragers aanwezig. 

5. Snelheidsovertredingen (met rouwauto of eigen auto) zijn voor rekening van de 

bestuurder. 

6. Rijstijl van de rouwauto aanpassen aan de situatie. 

 

Voorafgaand aan de uitvaartdienst 

1. Bij aankomst op de plaats van de uitvaart gaan de dragers naar binnen en op een teken 

van de uitvaartverzorger gaan ze naar buiten om de kist uit de auto te halen. 

Daar, waar het kan, wordt de kist binnen gezet, uit de loop van de mensen. 

De dragers brengen de bloemstukken, die niet op de kist hoeven te liggen, naar voren 

en leggen die zodanig neer, dat de voorganger er geen last van heeft en dat de tekst op 

de linten goed leesbaar zijn.  

Het is niet de bedoeling dat de dragers bij elkaar gaan staan om te praten. 

2. De kist in en uit de rouwauto nemen, gebeurt door een voldoende aantal personen en in 

alle rust en respect op een gelijkmatige wijze. 

3. De kist mag nooit fungeren als middel om dingen te vervoeren. Dus geen prentjes, 

condoleancemappen of iets dergelijks op de kist leggen. Alleen bloemstukken die erop 

horen te liggen. 

4. De uitvaartverzorger is het aanspreekpunt. Vragen van de koster of iemand anders 

altijd doorverwijzen naar de uitvaartverzorger. 

5. Enkele minuten voor aanvang van de dienst wordt de baar klaargezet om naar voren 

gereden te worden. De dragers gaan dan naast de baar staan. 

 

Tijdens de uitvaartdienst 

1. Het naar voren begeleiden van de baar dient rustig en met respect te gebeuren, recht 

vooruit kijkend, in gelijke tred, aangepast aan de voorganger. De baar op de daarvoor 

bestemde plek plaatsen. 

2. De uitvaartverzorger die voorop loopt, bepaalt het buigen naar de kist. Daarna lopen de 

dragers weg via de zijkant waar zij zich op dat moment bevinden. Op sommige plaatsen 

zal dit via het middenpad zijn. 
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3. Tijdens de uitvaart is het niet toegestaan om in het zicht van mensen te snoepen, te 

roken, te eten of te drinken. 

4. Tijdens de uitvaart blijven de dragers in de kerk. 

5. De uitvaartverzorger en één van de dragers verzorgen de collecte, Ook hier geldt in 

gelijke tred naar voren lopen en buigen. 

6. Op het einde van de dienst nodigt de uitvaartverzorger mensen uit om een bloemstuk 

mee te dragen naar het kerkhof of naar de rouwauto. Deze bloemen worden door de 

uitvaartverzorger en één (bij drukte twee) van de dragers aangereikt. De 

bloemendragers gaan vóór de kist uit en worden door een van de dragers als ‘erehaag’ 

neergezet op de brug. 

7. Wanneer het kerkhof niet op loopafstand ligt of bij een crematie, wordt de kist in de 

rouwauto geplaatst en worden daarna de bloemstukken erbij gelegd. 

8. De dragers brengen de schaarwagen terug naar de kerk. 

9. Bij een begrafenis op loopafstand lopen de dragers voor de rouwauto. Is de 

begraafplaats niet op loopafstand dan begeven ze zich op eigen gelegenheid naar de 

betreffende begraafplaats. Bij een crematie eindigt, na het opbergen van de 

schaarwagen - het frame en kleed, hun dienst. 

 

Bij begraving 

1. Er wordt op dezelfde manier gehandeld als voor de uitvaart, m.b.t. het uitnemen van de 

kist uit de rouwauto. 

2. Op het teken van de uitvaartverzorger wordt de baar naar de centrale plaats of het graf 

gereden. Tijdens het begeleiden wordt er nooit gesproken of overlegd. Let op dat het 

katafalkkleed niet in de wielen verstrikt raakt, of in de modder hangt. De dragers dienen 

het kleed in dat geval omhoog te houden. 

3. De uitvaartverzorger gaat naast de voorganger staan voor eventuele assistentie. Is de 

voorganger klaar, dan wordt er een dankwoord uitgesproken, door iemand van de 

familie of de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger verstrekt de noodzakelijke 

informatie. 

4. De dragers stellen zich tijdens dit gebeuren verdekt op, maar houden wel de gang van 

zaken in de gaten en houden oogcontact met de uitvaartverzorger. Op een teken van de 

uitvaartverzorger komen zij om de kist en de bloemstukken naar het graf te brengen. 

5. Wanneer de familie niet meegaat naar het graf, dan gebeurt het naar het graf brengen 

van de overledene als de familie het kerkhof heeft verlaten. Bij het naar het graf brengen 

van de overledene geldt ook hier: de baar is geen ‘transportmiddel’. 

6. Wanneer de familie ervoor kiest om de overledene naar het graf te begeleiden, dan kan 

dit door de dragers of door de familie gedaan worden. De kist wordt dan op het graf 

geplaatst en indien gewenst, ook in het graf neergelaten. De bloemstukken worden door 

de dragers om het graf heen gelegd. 
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Na de begrafenis 

1. Halen de dragers kaartjes en lintjes van de bloemstukken en geven deze aan de 

uitvaartverzorger. Dit wordt, tezamen met het condoleanceboek, aan de familie 

gegeven. 

 

Opmerking 

De dragers dienen zich te allen tijde te realiseren, dat zij, vanaf het moment dat zij bij de plaats 

waar de uitvaart plaatsvindt totdat zij naar huis gaan, mede het ‘visitekaartje’ zijn  

van Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk. 

 


