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Taken ceremoniemeester 

 

1. In de voorbereidende fase van een Gildedag of het Nationaal Koningsschieten van 

het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden 

 

- De misviering voorbereiden in samenspraak met de celebrant. 

- Vastleggen datum en uur van de viering. 

- Samen met de celebrant misboekje opstellen (achteraan best ook nummers en volgorde 

van de optocht vermelden). 

- Afspreken wie het misboekje maakt en in hoeveel exemplaren. 

- Navragen of er een koor of harmonie aanwezig is die de viering opluistert, en of de 

gezangen vermeld moeten worden in het misboekje. 

- De omhaling voor een goed doel bespreken met de priester en omhalers aanduiden. 

- Lectoren aanduiden indien nodig (in samenspraak met de voorganger). 

- Gildeleden aanduiden voor het uitreiken van de communie, indien gewenst door de 

priester. 

- Een kijkje nemen in de kerk voor de plaatsing van de vaandrigs en voorbehouden 

plaatsen voor genodigden, konings- en keizersparen. 

- Nakijken of er voldoende stoelen aanwezig zijn in de kerk en of er aan de 

stad/gemeente bij gevraagd moeten worden. 

- Zorgen voor een trom en een witte doek waarin de omhaling gedeponeerd wordt. 

- Een kussentje voorzien voor de zegening van het zilveren aandenken en van eventueel 

herinneringsgeschenk van de stad/gemeente. 

 

Op de vooravond van de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten: 

- Plaatsen voorbehouden voor genodigden, keizers- en koningsparen, lectoren en 

trommelaars. 

- Misboekjes op de stoelen leggen. 

 

2. Tijdens de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten 

 

Misviering 

De trom met witte doek wordt opgesteld voor het altaar, alsook het kussentje met het 

herinneringsschildje voor de zegening. 
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De vaandrigs van de verschillende gilden moeten een kwartier voor het begin van de 

viering aanwezig zijn en krijgen door de ceremoniemeester hun plaats toegewezen 

(uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde en de banjer van de Federatie). 

De konings- en keizersparen, uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde, begeven zich 10 

minuten voor het begin van de viering naar de kerk en worden door de ceremoniemeester 

naar hun plaats gebracht. 

Vijf minuten voor het begin van de viering komt de ceremoniemeester (samen met de 

priester) de genodigden, de plaatselijke vaandrig en het trommelkorps dat de genodigden 

begeleidt, welkom heten aan de ingang van de kerk en brengt hen naar de voor hen 

voorbehouden plaatsen. 

Tijdens de viering begeleidt hij de lezers (lectors) naar de lezenaar en terug naar hun 

plaats. 

Hij brengt de trommelaars voor het altaar en begeleidt hen tijdens de consecratie. 

Hij brengt de omhaling op gang en giet deze uit in het witte doek op de trom, knoopt deze 

dicht en overhandigt de offerande aan de priester. 

Indien gevraagd brengt hij de helpers voor het uitreiken van de communie naar voor. 

Op het einde van de viering brengt hij de voorzitter naar voor om een dankwoord uit te 

spreken en de nodige instructies te geven in verband met de volgorde van het verlaten van 

de kerk en de toegekende nummers voor de opstelling van de optocht. Best is deze 

nummers ook te vermelden op het laatste blad van het misboekje. 

Bij het verlaten van de kerk zorgt hij dat dit in de juiste volgorde gebeurt, zoals vermeld in 

de misboekjes (eerst de vaandrigs, dan de genodigden, dan keizers- en koningsparen en 

daarna alle anderen). 

 

Bij het Nationaal Koningsschieten volgen na de vaandrigs de eventuele 

gedecoreerden. Zij stellen zich op aan de kerkdeur zodat iedereen de 

gelauwerden kan feliciteren. 

 

Optocht 

De ceremoniemeester helpt bij de opstelling voor de optocht op de eerder aangebrachte 

nummers. 

Bij aankomst op het feestterrein leidt hij de groepen na het defilé naar hun plaatsen voor 

de toespraken. 

 

Op het Nationaal Koningsschieten zorgt de ceremoniemeester dat, na de 

ontbinding van de optocht, de vaandrigs zich opstellen voor het podium in de 

tent of zaal; hij geeft de nodige bevelen en kondigt de sprekers aan. 

 

Voor meer inlichtingen over de functie en voor kandidatuurstellingen kan u terecht bij: 

 

Willy Willems 

Voorzitter Commissie Feestelijkheden 

e-mail: willy.willems4@telenet.be 

gsm 0032 476/97 10 67 
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