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Voorwoord
Voor u ligt de versie maart 2010.04 van het ontruimingsplan van de Hervormde
Gemeente te Oud-Beijerland. De voorgaande versies komen hierbij te vervallen.
In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie
welke acties moet ondernemen in geval van een calamiteit. Dit ontruimingsplan bevat
plattegrondtekeningen van de bouwlagen waarop ondermeer de vluchtwegen zijn
vermeld die de aanwezige personen in het gebouw moeten volgen, maar ook wat er
vooraf en bij herhaling dient te gebeuren om de kans op ongelukken bij calamiteiten zo
klein mogelijk te maken. Eén en ander is niet onvergelijkbaar met de zgn. BHVactiviteiten in het bedrijfsleven.
Maar er zijn ook verschillen. Een kerk wordt anders gebruikt dan een bedrijf en door
andere mensen bezocht. Het is de zorg en de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters om na te denken over, en in te plannen wat in te plannen is. Daarbij staat één
ding voorop: De lijst van eventualiteiten is niet sluitend en dat is ook het streven niet.
Zover onze verantwoordelijkheid ook reikt, uiteindelijk weten wij ons in de handen van
onze Hemelse Vader, waaraan wij ons van node en van harte toevertrouwen. Dat maakt
onze voorbereidingen niet halfslachtig of halfgemeend. In tegendeel: Juist met deze Borg
is het ons doenlijk en overzichtelijk geworden om in deze de verantwoordelijk te dragen
die op onze schouders is gelegd. Of het nu de schouders zijn van de koster, de medici,
verpleegkundigen, de coördinator, de kerkhulpverleners, de kerkrentmeesters of wie ook.
Zonder Hem kunnen wij niets. Maar: “Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven,
zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal geschieden.” (Johannes 15:7) Het is in dat
gebed dat we deze taken überhaupt durven aanvaarden.
College van Kerkrentmeesters
Coördinator kerknoodplan/calamiteitenteam

maart 2010
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Rollen en verantwoordelijkheden
De verschillende scenario’s bij calamiteiten in de kerk gaan uit van heel specifieke rollen
en verantwoordelijkheden. Dit om te voorkomen dat iedereen aan hetzelfde denkt en bij
bijvoorbeeld brand en er dus ook belangrijke zaken blijven liggen. Bovendien loopt men
elkaar op het meest cruciale moment niet voor de voeten, en is er de grootste kans dat
er de meeste tijd is om alle taken uit te voeren. In een aparte paragraaf staat WIE
normaliter welke rol vervult, hier gaat het om de rollen zelf. In de scenario´s komt dan
verder naar voren hoe de samenhang is van deze rollen.
Koster
De koster is te allen tijde de centrale coördinator van elke reactie op een calamiteit. Bij
hem worden alle initiële meldingen gedaan en hij neemt als eerste poolshoogte. Hij
alarmeert brandcoördinator en/of medici en de kerkrentmeesters alsmede de externe
hulpdiensten. Hij vangt deze ook op, en bemant het coördinatiecentrum.
Brandcoördinator
De brandcoördinator is de persoon die in eerste aanleg de omvang van de calamiteit en
de evacuatiebehoefte inschat, nadat hij een poging heeft gedaan de calamiteit in te
dammen (bijvoorbeeld door een initiële brand te [pogen te] blussen). Bij afwezigheid van
deze “brand-getrainde” persoon vervalt zijn rol en slaat het proces een stap over
(rechtstreeks naar externe hulpdiensten).
Medici/verpleegkundigen
De arts(en), die hiervoor benoemd is, heeft een professionele rol. Hij bepaald de aard en
noodzaak van medische escalatie bij individuele gevallen en heeft een algemene rol bij
ontruimingen, met name waarbij de nodige paniek niet kan worden voorkomen.
Op incidentele basis kunnen verpleegkundigen door de arts worden bijgeschakeld. De
arts heeft dus altijd het initiatief hierin. Verpleegkundigen met ervaring vervangen de
arts in zijn afwezigheid.
Kerkrentmeesters
Alle aanwezig kerkrentmeesters hebben bij evacuaties een rol. Eén kerkrentmeester
zorgt ervoor dat de toegangswegen naar de kerk vrij zijn. Daarna waarschuwt hij
eventueel aanwezige personen in het kerkelijk centrum. Eén kerkrentmeester (primo de
voorzitter, secundo de secretaris, tertio de algemeen adjunct) is de kerk evacuator (KE),
d.w.z. de persoon die de instructie tot ontruiming bekend maakt aan de aanwezigen. De
rest van de kerkrentmeesters helpt bij de evacuatie van de meest kwetsbare groep in de
kerk: de kindercrèche (dit geldt voor de Bethelkerk, in de Dorpskerk is de kindercrèche in
Maranatha). Hier zijn alle handen aan dek nodig (zie de diverse scenario´s).
Kerkenraad
In de Dorpskerk zijn twee kerkenraadsleden nodig om te zorgen dat de deuren naar de
ruimte achter de kerk door niemand worden gebruikt - anders dan de hulpverleners - en
wel de deur tussen de kansel en de kerkenraadsbanken. De deur bij de ouderling van
dienst wordt bewaakt door de ouderling van dienst. De deur aan de andere zijde van de
kansel door een diaken.
Team kinderoppas
(dwz. zij die op een crèche op dat moment de oppasdienst vervullen). Zij vervullen een
rol bij de evacuatie van de kinderen uit de Bethelkerk.
BHV-team
Deze personen zijn geïnstrueerd en weten wat te doen bij een calamiteit.
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Toelichting
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers
bekend moet zijn.
Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan
aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.
a) Van het ontruimingsplan behoren alle medewerkers van de betreffende objecten het
hoofdstuk "Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel" te kennen.
b) Alle kerkrentmeesters en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan
goed kennen.
c) Alle overige medewerkers moeten opdrachten en commando’s van het hoofd
bedrijfshulpverlening en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen.
d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden
gehandeld.
e) Bij een calamiteit moeten alle gebruikers en hoofden bedrijfshulpverlening elkaar
informeren en op de hoogte houden van de voortgang van het incident.
f) De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15.

Scenario´s
Er zijn heel wat gebeurtenissen denkbaar die in meer of mindere mate aanleiding geven
tot een nood- of uitzonderingssituatie. Niet alle gevallen zijn inventariseerbaar of
opsombaar, maar aan de andere kant zal “hoe te handelen” niet radicaal afwijken in
nieuwe situaties. De scenario´s richten zich bovendien met name op de zondagse
bezetting van het kerkgebouw. In vele gevallen is een doordeweeks ontruiming van de
grote zaal of het kerkelijk bureau een afgeleide van de zondagse evacuatie, zij het dat
niet alle rollen zijn vertegenwoordigd. We richten ons derhalve op de volgende soorten
gebeurtenissen: Medische escalaties, ernstige orde verstoringen en brand of andere
calamiteiten, alleen in het laatste geval zal doorgaans tot een algemene evacuatie over
worden gegaan. Het devies blijft in sommige denkbare maar niet verwoorde gevallen
altijd: handel naar bevind van zaken, volgens de lijnen die in deze scenario´s worden
uitgezet.
1.
Medische escalaties
Mogelijke scenario´s die medisch ingrijpen vergen:
1.1
Een kerkganger verlaat de zaal en blijft langer dan gebruikelijk weg.
De koster neemt poolshoogte. Indien nodig alarmeert hij de hulpdiensten.
1.2
In de créche is iets gebeurd.
Iemand van de leiding belt de koster. In Maranatha is er een telefoontoestel in de hal bij
de toiletten, waarmee de koster kan worden gebeld. De koster roept indien nodig een
arts/verpleegkundige en/of ouders erbij, in Bethelkerk kan de koster rechtstreeks
communiceren met de leiding van de oppas.
Bij een evacuatie gaat een verpleegkundige te allen tijde naar de kinderen, maar via de
reguliere evacuatieweg nooit binnendoor. D.w.z. dat buiten op het verzamelpunt de
eventuele bijstand geboden wordt. De evacuator wijst ter plekke een verpleegkundige
daarvoor aan.
1.3
Iemand wordt onwel in de kerk.
De koster gaat op de persoon af. Het is niet de bedoeling dat de koster zelf eerst een
onderzoek naar de lichamelijke gesteldheid van het slachtoffer gaat instellen. De
arts/verpleegkundige is eventueel zelf al ter plekke. Anders signaleert de koster hem.
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Algemeen
Zodra een arts arriveert is hij in ‘commando’ van de situatie, en bepaalt wat er verder
gebeurt. Bij afwezigheid van de arts zal deze taak worden overgenomen door een
verpleegkundige die in de buurt van de calamiteit zit. De koster kent de namen (zie
namenlijst).
Het primaire doel vanuit medisch oogpunt zal zijn om de patiënt uit de kerkzaal te
verplaatsen, in beginsel naar de consistorie, ofwel bij nood (reanimatie) in een van de
ruimten om de kerkzaal (die wel rechtstreeks toegankelijk is voor hulpdiensten van
buitenaf, i.c. een ambulance). Ook bij reanimatie gaat het om ‘zo snel en zo goed
mogelijk’. In de banken is nauwelijks enige kwaliteit van hulpverlening mogelijk. Waar
nodig dient dit eventueel ook ter plekke in de kerk te gebeuren, afhankelijk van de ernst
van de situatie. De arts kan doormiddel van een hand gebaar (aantal vingers) aangeven
of hij assistentie wil van één of meerdere verpleegkundigen. Het BHV team zorgt voor de
verdere ontruiming van het betreffende vak.
De arts bepaalt met de patiënt hoe er de kerk uit gegaan wordt – lopend, rolstoel of
brancard. In de praktijk blijkt gewoon dragen het snelst. Een rolstoel kan alvast worden
gehaald, als de arts ergens bijgeroepen wordt. Bij gebruik van de brancard wordt de hulp
van meerdere BHV-ers ingeroepen. De koster zorgt voor ruimte voor de medici. Indien
hij daarbij door in paniek geraakte mensen belemmerd wordt, gebruikt hij meer dwang.
Hierbij indien nodig geassisteerd door een of meerdere BHV-ers. De BHV-ers stellen de
omstanders/familieleden gerust/vangen ze op.
De koster belt de hulpdiensten op aangeven van de arts. Met de patiënt en arts mee de
kerk uit gaan de koster en evt. familie. Alleen de arts spreekt met de patiënt en bepaalt
wie erbij is (blijft). Geen andere omstanders gaan dus mee, tenzij de arts dat aangeeft,
bij afwezigheid van verdere familie bijvoorbeeld. De koster vangt de hulpdiensten buiten
op. Bij het einde van de dienst zal de koster (bij gebruik van de consistorie) de
kerkenraad naar het catecheselokaal (voor de Dorpskerk) of de oppasruimte (in
Bethelkerk) laten gaan. Bij een reanimatie zal de koster via de ouderling van dienst
vragen om af te kondigen dat een bepaalde uitgang niet kan worden gebruikt.
2.
Ernstige ordeverstoringen
Het is alweer de koster die de eerst aangewezene is om een dergelijke situatie te
reageren. In eerste instantie zal kalmering het doel zijn, en als dat niet lukt een poging
om de ordeverstoorder uit de zaal te krijgen. Waar dat de koster niet alleen lukt zullen
de dichtstbijzijnde BHV-ers te hulp schieten. Indien dit allemaal niet lukt, is de koster
uiteraard niet degene die externe hulpdiensten kan waarschuwen. Deze taak zal door de
kerkrentmeesters worden opgenomen (mobiele telefoons zijn aanwezig). Voorts moet in
deze zaken naar bevind van zaken worden gehandeld.
Waar de verstoring zich op de kansel richt kan de koster te laat zijn, en moet door de
eerste kerkrentmeesters, en/of de eerste rij ouderlingen worden ingegrepen.
Is de verstoring niet in de kerkzaal dan dient de koster eerst te worden gealarmeerd,
‘lijfelijk’ of door middel van de telefoon.
3.
Brand en andere calamiteiten
In het algemeen gelden de volgende vuistregels bij brand en andere ‘fysieke’
calamiteiten (bouwval, ontploffing, bomaanslag, ernstige ongelukken):
3.1 Meld alle bijzonderheden aan de koster.
3.2 Indien niet mogelijk, bel dan zelf 112 (vergeet de 0 niet voor een buitenlijn) en
waarschuw de brandweer, noem daarbij uw naam, het adres (Kerkstraat 57 voor de
Dorpskerk, Bachlaan 43 voor de Bethelkerk), de Hervormde Gemeente en de aard van
calamiteit en of er gewonden zijn.
3.3 Waarschuw ook de brandcoördinator.
3.4 Breng direct in gevaar verkerende personen in een veilige omgeving. Let daarbij op
uw eigen veiligheid.
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3.5 Sluit alle ramen en deuren (niet bij een bommelding!)
3.6 Tracht zelf een eventuele brand te blussen, zonder zelf gevaar te lopen.
3.7 Hoofdregel: Eenmaal buiten is NIET meer naar binnen (op de koster na, die de
hulpdiensten opvangt en ze naar binnen geleid)
De koster gaat als eerste op alle meldingen af. Bij brand haalt hij onmiddellijk de
brandcoördinator uit de kerk. De kerkrentmeesters volgen daarbij voltallig (ook degene
die geen dienst hebben). Als de brandcoördinator er niet is, haalt de koster alleen de
kerkrentmeesters uit de kerk.
De omvang van de calamiteit wordt snel vastgesteld; de brandcoördinator gaat de
calamiteiten in eerste aanleg te lijf. Binnen enkele minuten moet worden besloten tot
evacuatie of niet. Als er wordt geëvacueerd volgen de gebeurtenissen zoals ze bij (4)
ontruiming hierna beschreven zijn.
De kerkrentmeesters kunnen tot onmiddellijke ontruiming besluiten als bijvoorbeeld
reeds rook de kerk in komt, dit om tijdsverlies en verdere paniek ontwikkeling te
voorkomen.
In beginsel is het mogelijk dat zich buiten het kerkgebouw een noodsituatie voordoet,
bijvoorbeeld doordat de sirenes gaan loeien. In dat geval zorgt de koster ervoor dat alle
ramen en deuren gesloten worden en zal een kerkrentmeester zich daarheen vervoegen
waar naar Radio Rijnmond kan worden geluisterd voor nadere instructies. Om de rust in
de gemeente te bewaren is het waarschijnlijk beter om de dienst niet te onderbreken,
totdat nadere details bekend zijn.
4
Ontruiming
Tot een noodevacuatie van het gebouw wordt besloten dor de brandcoördinator, nadat
hij een poging heeft gedaan om de calamiteit te beheersen. Indien hij niet aanwezig is,
wordt het besluit genomen door de Kerkrentmeester-evacuator na samenspraak met de
koster en de rest van de kerkrentmeesters. Dit besluit valt bij de calamiteit.
Uiteraard geldt dit alleen als er voldoende tijd en aanleiding is geweest om dit te
onderzoeken. Er kan door de kerkrentmeesters in de kerkzaal worden besloten tot
evacuatie.
Wanneer tot ontruiming wordt besloten worden de volgende taken uitgevoerd:
4.0 Er wordt bepaald volgens welk plan wordt geëvacueerd (zie onder)
4.1 De route naar buiten is volgens een van de vluchtwegen (niet tussendoor).
4.2 De koster gaat naar het crisiscentrum (Dorpskerk: catechese lokaal of Maranatha,
Bethelkerk: keuken) en alarmeert de hulpdiensten voorzover dit nog niet gebeurd is.
Daarna gaat hij of een kerkrentmeester naar buiten om de hulpdiensten op te vangen.
Vervolgens blijft hij buiten als aanspreekpunt voor de hulpdiensten.
4.3
De kerkrentmeester-evacuator (KE) gaat de kerk in en pakt de mobiele microfoon.
Als de stroom inmiddels is uitgevallen zal er al enige geroezemoes zijn – dan is een
stevige stem gewenst (nb er is een megafoon), maar wel één die niet toedoet aan de
paniek.
Ook moet de inhoud geen onnodige angst opwekken of overdreven vaag zijn en toch de
nodige ernst overbrengen. De tekst (in het algemeen) die dan uitgesproken moet worden
is als volgt:
“Geachte aanwezigen, elders in het gebouw is een kleine brand* ontstaan. Er is
besloten te ontruimen. De kinderen van de crèche worden op dit moment al naar
buiten gebracht. We verlaten de kerk door middel van deze uitgangen**.
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Dit blok gaat het eerst naar buiten, en let u vooral op de aanwijzingen van de mensen
in de gele hesjes. Ga NIET naar de garderobe voor uw jas, NIET naar het toilet, maar
gaat u zo snel mogelijk naar buiten. Ga niet direct naar huis, zodat omstanders
kunnen vaststellen dat u werkelijk naar buiten bent gekomen – volg de aanwijzingen
van de mensen in de hesjes. Ouders, uw kinderen worden al naar buiten gebracht.”
*brand of dergelijke – het is de vraag hoe specifiek je daarin überhaupt kunt zijn.
**aanduiden welke het zijn (zie plannen).
Het moge duidelijk zijn, dat deze tekst met name bedoeld is voor situaties waarin
ingebroken wordt op een lopende dienst en gericht is op het zoveel mogelijk voorkomen
van het uitbreken van paniek.
Is dat reeds gebeurd of zijn er reeds tekenen van de calamiteit (rook), dan moet een
sterk ingekorte versie worden gebruikt.
Indien er een situatie is ontstaan waarbij de rook de kerkzaal binnenkomt of er
(hierdoor) gewonden vallen wordt er kerkrentmeesters besloten direct te ontruimen. De
dominee of de organist eventueel onderbroken en de afkondiging begint.
4.4 De rest van de kerkrentmeesters in de Bethelkerk gaan naar de kindercrèche,
brengen eerst de leiding op de hoogte (indien nodig) en assisteren daarna bij de
evacuatie van de kinderen. Deze evacuatie zal deels de vorm hebben van een emmertjeemmertje systeem, waarbij kinderen worden verzameld en van post tot post worden
‘doorgegeven’. Alleen de allerkleinsten moeten worden gedragen –wellicht kan het beste
gebeuren door de leiding zelf. Twee van de leiding blijft daarbij buiten.
De kerkrentmeesters verlaten als laatste de ruimte van de kindercrèche, na kasten,
toiletten e.d. op bange achterblijvertjes te hebben gecontroleerd. Zie het volgende
hoofdstuk voor een gedetailleerdere instructie voor de oppasleiding. [In noodgevallen
moeten zij reeds beginnen met evacueren en niet wachten op de kerkrentmeesters, maar
wel alarmeren!]
4.5 De twee kerkenraadsleden (ouderling/diaken) gaan naar de deur tussen kansel en
ouderlingenbank en kansel en diakenenbank, om te zorgen dat niemand naar achteren
gaat (dit geld alleen voor de Dorpskerk). Als plan 2 of 3 wordt gebruikt vervalt de
bewaking van de laatste deur omdat die juist wordt gebruikt voor vluchtweg III. In dat
geval stelt de KHV-er zich op in de hal van de trouwingang om er voor te zorgen dat
niemand die gang in gaat.
4.6 De KHV-ers herkennen de situatie en doen hun hesjes aan. Dit is de enige
communicatie die tussen de mensen van de eerste minuten en hen mogelijk is, dus het is
van het grootste belang dat ZIJ in elk geval verstaan welke blokken het eerst gaan, en
naar welke uitgangen. Misschien is in geval van herrie en paniek zoiets simpels te
verzinnen als het ophouden van 1,2 of 3 vingers door de KE, er zijn per slot niet zoveel
ontruimingsplannen.
De KHV-ers moeten heel duidelijk leiding geven aan hun blok en hen duidelijk laten
weten welke kant men uit moet en waarheen.
De blokken het dichtst bij de calamiteit gaan het eerst naar buiten. Zijn verlaten de kerk
met de mensen om ze te begeleiden naar de parkeerplaats wat de hoofd-verzamelplaats
is.
4.7 Verpleegkundigen gaan mee naar buiten om de hulpbehoevenden de helpende hand
te bieden, speciale aandacht vragen de rolstoelgangers. De eerste verpleegkundige gaat
snel naar de verzamelplaats om zich daar te bekommeren over eventueel gewonde
kinderen.

7
V2010.04

4.8 Artsen blijven in eerste instantie in de kerk achter om hulp te verlenen aan
hulpbehoevenden (verdrukten, vertrapten).
4.9 De KE blijft in de kerk voor de kansel staan
4.10 De koster is in het crisiscentrum zodra de hulpdiensten binnen zijn. Terugmelding
vindt buiten plaats aan de brandcoördinator.
4.11 De KE, deurbewakers en artsen, lopen toiletten en garderobe na en verlaten ook het
pand. Zij blijven buiten bij de deuren staan totdat sein veilig is gegeven door de
hulpdiensten.
5
Kinderoppas Evacuatie (Bethelkerk)
5.1 Vóór aanvang van elke dienst worden de namen van de kinderen genoteerd door de
leiding.
5.2 Bij het begin van de dienst
De oppasleid(st)er (degene wiens naam in de oppaslijst staat) controleert of alle
kinderen op de lijst staan en vult zonodig (de laatkomers) aan. Houdt de lijst (én een
pen!) bij zich.
NB: In geval van ruilbeurten moet wel duidelijk zijn wie er oppasleid(st)er is!
5.3 Tijdens de dienst
Soms komen er tijdens de dienst kinderen bij. Dit wordt (zo nodig) doorgegeven aan de
oppasleid(st)er. Die werkt dan de presentielijst bij!.
5.4 Bij noodsituaties
Indien één van de oppassers brand o.i.d. ontdekt, wordt z.s.m. contact opgenomen met
de koster. Indien dit om één of andere reden niet mogelijk is, wordt er op een andere
manier bij de koster, en in tweede instantie bij de kerkrentmeesters, alarm geslagen.
Als de situatie de zaal van de kinderoppas direct bedreigt moet de leiding besluiten tot
zelfstandige evacuatie en begint de oppasleid(st)er de ontruiming, ook als de
kerkrentmeesters nog niet zijn gearriveerd. Echter te allen tijde moet worden
gealarmeerd!
Het is heel belangrijk dat de oppassers, en zeker de oppasleid(st)er, rustig blijft of in
ieder geval doet alsof. Dit is echt van het grootste belang, om de kinderen veilig en snel
buiten te krijgen.
Jassen, tassen en dergelijke moeten niet meegenomen worden.
-Twee van de oppassers of kerkrentmeesters nemen de kinderen die zélf lopen mee naar
buiten en blijft daar met hen, om (kleinere) kinderen op een redelijk snelle manier naar
buiten te krijgen, zonder er onderweg telkens weer een paar kwijt te raken, is het hand in - hand een lange ketting vormen en zo naar de buitendeur gaan. De voorste
leidinggevende in de ketting weet de weg naar de verzamelplaats, de rest volgt vanzelf.
-Kinderen die niet (snel genoeg) zelf lopen, worden door de overige oppassers of
kerkrentmeesters opgepakt en via het ‘emmertjes-systeem’ buiten gebracht (d.m.v.
doorgeven dus).
Kinderen die in een kinderwagen of draagstoel zitten/liggen, worden daarin buiten
gebracht. Wagens op de rem!
De oppasleid(st)er checkt bij de deur welke kinderen het kerkgebouw verlaten en
tekent dit aan op de lijst. Tekent ook aan welke oppassers het gebouw hebben
verlaten.
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Degene die de ontruiming van de oppas leidt, kijkt en ‘geeft orders’. Gaat als laatste naar
buiten, na zich ervan vergewist te hebben dat iedereen buiten is. Controleert ook het
toilet en de garderobe(s) en de keuken.
Kinderen die nog niet kunnen lopen en/of staan, moeten buiten natuurlijk worden
vastgehouden, indien ze op het moment van het alarm niet in een wagen of draagstoel
zaten. Daarvoor worden (ook) de iets grotere kinderen ingezet. Denk hierbij in het
bijzonder aan de kleintjes die wél kunnen lopen: ook die moeten vastgehouden worden.
Het zou erg verdrietig zijn als een kind, dat zojuist uit een brandend gebouw is gehaald,
op straat overreden wordt…
Buiten checkt de oppasleid(st)er (samen met de andere oppassers) nogmaals, aan de
hand van de lijst, of echt alle kinderen buiten zijn.
-Zo nee, dan wordt er kort overleg gevoerd over de ontstane situatie met brandweer
(indien die inmiddels aanwezig is) of degene die de ontruiming van de oppas leidt. Indien
de situatie dit nog toelaat, zal deze onmiddellijk besluiten dat er (minimaal twee) mensen
terug gaan naar binnen om te zoeken.
Ga nooit alleen terug naar binnen, maar laat ook niet de kinderen alleen buiten!

9
V2010.04

Plattegrond
Dorpskerk (begane grond)
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Plattegrond
Dorpskerk (galerijen)
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Uitgang Noord:

Uitgang Oost:
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Uitgang Oost:

Uitgang Gravinnenhuisje:
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Uitgang Zuid:

Uitgang Zuid:
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Uitgang West (toren):
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Plattegrond
Bethelkerk
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Bethelkerk:
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Appendix A: korte instructie voor de gemeente
Voor het kerkgebouw is een Kerknoodplan van kracht. Dat betekent dat er voor een
aantal nood- en uitzonderingssituaties een scenario klaar ligt over wie wat doet. Dat is
niet alleen van belang voor de zgn. Kerkhulpverleners, de artsen, verpleegkundigen etc.
Maar ook voor u. Zoals u thuis moet weten wat te doen ‘als de sirene gaat’ , zo ook in de
kerk. Neem daarom aandachtig notie van het onderstaande en bewaar deze instructie op
een plek waarin u het regelmatig tegenkomt.
Evacuaties
In geval van nood (bijv. brand) moet het kerkgebouw zo snel mogelijk worden ontruimd.
Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de kerkhulpverleners (BHV-ers).
Zij zijn in noodgevallen te herkennen aan de gekleurde hesjes.
Een kerkrentmeester zal altijd aangeven, dat er ontruimd gaat worden. In dat geval gaat
de eerste aandacht uit naar de kinderen in de crèche. Zij worden zo spoedig mogelijk
(door de crècheleiding en de meeste kerkrentmeesters) naar buiten gebracht. Het is van
belang dat iedereen, ook de ouders, de aanwijzingen opvolgen van de BHV-ers en de
kerkrentmeesters. Bedenk: u weet niet waar de noodsituatie is, u loopt misschien
rechtstreeks op het onheil af, en daarmee brengt u niet alleen uzelf in gevaar, maar ook
diegenen, die u moeten zoeken.
Kerkhulpverleners en verpleegkundigen zullen zich bekommeren over diegenen die slecht
ter been zijn of van een rolstoel gebruik maken.
Afhankelijk van de plaats van de brand of andere noodsituatie wordt ontruimd volgens de
aangegeven lijnen. Loop rustig naar buiten, ga uiteraard niet naar het toilet, haal ook uw
jas niet op. Let op de mensen om u heen. Sus diegenen die in paniek raken, zij trekken
anderen mee. Let op: rolstoelgebruikers moeten met de evacuatieroute mee naar buiten,
en kunnen niet naar buiten via de weg die zij gekomen zijn – u gaat misschien
rechtstreeks op de brandhaard af….
Als u buiten bent, ga dan niet onmiddellijk naar huis, maar ga naar de parkeerplaats.
Merk op of u mensen, die om u heen zaten, mist. Als er iemand ontbreekt moet evt. het
(brandende) gebouw weer worden betreden door de brandweer. Daarom nogmaals: ga
niet direct naar huis. Ouders treffen op de parkeerplaats hun kinderen. Meld een
vermissing zo snel mogelijk aan één van de BHV-ers.
Medische noodsituaties
Als er iets in de kerk gebeurt is de koster in beginsel altijd de eerste die poolshoogte
neemt. Gebeurt er iets naast u, wat hij niet ziet: wenk hem dan. Is er iets met een
bezoeker van de kerk, dan heeft een van de artsen de leiding. Hij geeft een signaal als
de assistentie van één of meer verpleegkundigen vereist is. Een BHV-er assisteert
zonodig met rolstoel of brancard. Raak niet in paniek, deze mensen weten goed wat zij
doen en hebben dit vaak geoefend. Geef ze de ruimte.
Zit u ‘in de weg’, ga dan elders zitten, maar voor het overige: blijf zitten op uw plek of
wacht op instructies van de BHV-ers. Laat de deskundigen zo goed en snel mogelijk hun
werk doen.
De volledig [laatste] versie van het Kerknoodplan is opvraagbaar bij de secretaris van
het college van kerkrentmeesters of te downloaden op www.hervormdoudbeijerland.nl
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Logboek kerknoodplan
Mutaties kerknoodplan
Datum

Reden

Omschrijving

7-2-2009

Tekstueel

Diverse aanpassingen

16-3-2009

Tekstueel

Aanvulling BHV

27-10-2009

Tekstueel

Aanvulling BHV foto’s en plattegrond

01-03-2010

Tekstueel

Wijziging namen BHV

Ontruimingsoefeningen
Datum

Bijzonderheden
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Bijlage:
Lijst medewerkers
aanhef
dr.
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
dhr.
dhr.
mevrouw
mevrouw
dhr.
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
dhr.
mevrouw
mevrouw
dhr.
dhr.
mevrouw
dhr.
mevrouw
dhr.
mevrouw
mevrouw
mevrouw
dhr.
mevrouw
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
mevrouw
dhr.
mevrouw
mevrouw

naam
C. Aleman
C.J. Bakker-Baars
J. Bijl
L. Benard-Bos
T.C. Barendregt-Gielen
G.A. Bestebreur-Lagerwerf
P.J. Bakker
A. den Boer
A. den Boer
J.M. den Dekker-Moree
J. den Dekker
R. van Driel-Versteeg
E. van Ettinger-Pels
A.J. Flisijn-Klokkenburg
A.L. Klootwijk
B.J. de Koning
M. van der Kuijl-Slingerland
H.C. Mol-Voorwinden
C.H. Moree
P.A. Moree
N.E. Meinster-van Rijswijk
J.J.H. Melissant
A. Melissant-den Hollander
N. Nelemans
A. Nelemans
W. van Putten-van Hattum
D.I. Slingerland-van der Kaag
G.A. Terdu
E.M. Terdu-Konijnendijk
J. de Vlaming
C.J.H.J. Verdoorn
A.J. Willemsen
B. van de Wetering
D. Willemsen-'t Jong
J. van de Wetering
J. van de Wetering
D.M.J. Zeelenberg-van Driel

locatie
BETHEL
DORP
DORP
BETHEL
DORP
DORP
DORP
DORP
DORP
BETHEL
BEIDE
BETHEL
DORP
DORP
DORP
DORP
DORP
BEIDE
DORP
DORP
BETHEL
BEIDE
DORP
DORP
DORP
DORP
DORP
BETHEL
BETHEL
DORP
DORP
BETHEL
DORP
BETHEL
DORP
DORP
DORP
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BHV
X
X
X

EHBO

VERPLEEGKUNDIGE
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Bijlage:
Foto’s
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