
 

 
 

Geachte Wapenbroeders,     Nederweert, 07.09.2020 
 
 
In de afgelopen maanden was het helaas voor een 3-tal Wapenbroeders ” Einde Oefening”. 
Niet altijd direct duidelijk was of de uitvaartdienst met of zonder bondseer dan wel met 
verkapte bondseer plaats diende te vinden. We nemen dan daarover contact op met familie. 
 
Daar de organisatie van uitvaartdiensten dan wel crematies toch de nodige voorbereidingen 
vergen met name ook omdat er ook verschillen zijn tussen een kerkelijke uitvaart dan een 
crematie uitvaart willen wij graag vooraf in kaart brengen waar u als Wapenbroeder – mocht 
het ooit zover komen -  de voorkeur aangeeft. Vanzelfsprekend heeft uw familie hierin altijd 
het laatste woord en dat respecteren wij maar wellicht is de familie niet altijd geheel op de 
hoogte is van uw voorkeuren. Het is immers geen gemakkelijk bespreekbaar onderwerp. 
 
Wij zouden het dan ook zeer op prijsstellen indien u onderstaand document kunt invullen en 
aan ons retourneren per post dan wel per email. Vanzelfsprekend valt dit document onder 
de Privacy wetgeving en mag derhalve nimmer voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Ook zou het fijn zijn als u een contactpersoon van de familie kunt aangeven met 
telefoonnummer die wij dan kunnen benaderen mocht er sprake zijn van “’einde oefening””. 
 
Ter verduidelijking :  
Bij uitvaartdiensten met volledige Bondseer mag slechts de Nationale vlag op de kist worden 
gelegd + attributen zoals baret + medailles en eventueel een sabel. Verdere attributen zoals 
kransen en een foto zijn dus absoluut niet toegestaan. Wel  kan men op een bijzettafel naast 
de kist wel attributen plaatsen maar wel op gepaste afstand vanwege de “dodenwacht”. 
 
Bij uitvaartdiensten met Verkapte bondseer is het plaatsen van attributen wel toegestaan 
maar dan mag de kist dus niet worden voorzien van de Nationale vlag.  
Als de uitvaart met volledige of verkapte Bondseer dient plaats te vinden dan werken we 
altijd nauwgezet samen met familie of nabestaanden, met de begrafenisondernemer, met 
de kerkelijk leider, de banierdrager en slippendragers met uitleg van het volledige protocol. 
 
De commandant “” dodenwacht”’ draagt daarbij zorg voor een respectvol afscheid en een 
ordentelijk verloop van het afscheid van onze Wapenbroeder. 
 
Op onderstaand formulier kunt u uw specifieke wensen nader kenbaar maken. 
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Mijn wensen in geval van “” einde oefening”’ zijn: 
 

Naam Wapenbroeder 
 

 Vul in deze klom in 
Ja of Nee 

Geboorte datum 
 

           

Contactpersoon familie lid Naam:   
        

Telefoonnummer familie lid 
 

Tel:           

Kerkelijke uitvaart 
 

Vul in de rechterkolom in ja of nee  

Crematie  
 

Vul in de rechterkolom in ja of nee  

Met Bondseer 
+ banierwacht 

Vul in de rechterkolom in ja of nee  

Met verkapte Bondseer 
+ banierwacht  

Vul in de rechterkolom in ja of nee  

Zonder Bondseer 
 

Vul in de rechterkolom in ja of nee  

 
 
Getekend d.d.  ………………………                  Uw handtekening…………………………………………………..…,………… 
 
 
Graag z.s.m. per mail versturen naar ospel@wapenbroeders.nl of wapenbroeders48@gmail.com  
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