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TOELICHTING
Algemeen
In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de
kerk kan worden uitgevoerd. Indien blijkt dat door het gebruik van dit plan bijvoorbeeld tijdens
oefeningen, wijzigingen moeten worden aangebracht, dan wordt de gemeente hier nadrukkelijk
over geïnformeerd.
Ontruimingsoefeningen
Met enig regelmaat zal er een ontruimingsoefening moeten worden gehouden door een situatie
na te bootsen zoals een kerkzaal of andere zalen ontruimen met de diverse hulpverleners(HV).
Omdat een ontruiming zo snel mogelijk moet plaats vinden is er op dat moment geen tijd meer
beschikbaar voor het geven van instructies. De aanwezigen dienen dan te weten wat zij moeten
doen, wat er met de kindergroepen, vergaderbijeenkomsten en tijdens erediensten gebeurt enz.
Degenen die hier een taak in hebben dienen hierbij aanwezig te zijn..
Leeswijzer
In deze toelichting is de noodzaak van een ontruimingsplan aangegeven. Na de belangrijkste
voorwaarden waar het tenminste aan moet voldoen, volgen de mogelijke situaties waarbij er
ontruimd moet worden, gedrag- en andere aandachtspunten. De toelichting wordt afgesloten
met een beknopte beschrijving van de verschillende taken welke van belang zijn met het oog op
het veilig gebruik van de kerk en de ontruiming ervan. Na de toelichting volgt puntsgewijs de
beschrijving van de ontruimingsprocedure.
Wat is een ontruimingsplan?
Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een
gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en
afspraken die hierbij nodig zijn, staan beschreven in het ontruimingsplan.
De noodzaak van een ontruimingsplan
Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat bij een calamaliteit het eventueel
ontruimen zo goed en veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft
het in de praktijk geen waarde.
Voorwaarden voor een goed ontruimingsplan
Het doel van een ontruimingsplan is een snelle en veilige ontruiming. Dit kan alleen worden
gerealiseerd als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
De eerste voorwaarde is dat er duidelijkheid is over de werkwijze. Deze dient zo eenvoudig
mogelijk te zijn.
Een andere voorwaarde is de bekendheid met de procedure. Men moet dus weten wat er
tijdens een ontruiming moet gebeuren. Daarnaast dient men te hebben ervaren dat, als men
het ontruimen volgens het aangeleerde plan uitvoert, dit rustig en snel verloopt. Door een
ontruimingsplan kan paniek worden voorkomen of kan men er voor zorgen dat het minder snel
ontstaat. Dit wordt bereikt doordat
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dat alle vluchtwegen bekend zijn en men weet dat als men de ontruiming rustig en volgens de
afgesproken procedure uitvoert, het snel en zonder slachtoffers gebeurt.
Een derde voorwaarde is gedisciplineerd tijdens een ontruiming. Een ontruiming dient rustig en

volgens de beschreven procedure te worden uitgevoerd. Daarnaast dienen eventuele
aanwijzingen van de hulp verleners’ (Koster en OVD/Dominee) te worden opgevolgd.
De laatste voorwaarde alertheid sluit aan bij de vorige: het naar elkaar omzien. Hierbij gaat het
dan om het letten op en het helpen van gasten, ouderen, lichamelijk gehandicapten en kleine
kinderen. Daarnaast dient men alert te zijn op eventuele aanwijzingen van de bijzondere hulp
verleners welke de ontruiming begeleiden.
Mogelijke oorzaken van of redenen voor een ontruiming
Voor de beeldvorming worden er hier een aantal situaties genoemd waardoor het noodzakelijk is
om de kerk te ontruimen. Deze lijst is niet volledig!:
* rookontwikkeling in de keuken, de meterkast of het stookhok
* rookontwikkeling door kortsluiting in een elektrisch apparaat
* een brand in het kerkgebouw
* een gaslekkage
* bommelding
Maar denk ook aan een brand in de directe omgeving, een gaslekkage vlak bij het gebouw of een
ontruiming in opdracht van politie of brandweer.
Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming
Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, mindervalide en kinderen. Een rustige
ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en
men elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en
eventuele instructies zijn dan duidelijker te horen. Tassen en andere spullen zoals kleding welke
men bij zich heeft in de kerkzaal, moet men bij een ontruiming meenemen. Dit om uitzoeken en
vermissing te voorkomen. Verder is het vervelend als men na een ontruiming naar huis wil en dat
nog niet kan omdat de auto- of huissleutels nog in de kerk liggen en deze nog niet is vrijgegeven.
Echter de jassen aan de kapstokken moeten blijven hangen i.v.m. een snelle ontruiming.
Overige aandachtspunten
De nooduitgangen ( nog niet aanwezig)
Crècheruimte
Deze ruimte wordt apart van de kerkzaal ontruimd. Bij het ontruimen van de kerkzaal
waarschuwt de Koster de aanwezigen in de kerkzaal en deze worden begeleid door
de Ouderlingen naar de verzamelplaats De ouders kunnen hun kinderen afhalen bij de
verzamelplaats. . Indien alle kinderen zijn opgehaald melden de Ouderlingen dit bij het
coördinatiepunt.
Aandachtspunten voor de verzamelplaatsen na de ontruiming
De regel is dat de aanwezigen zich verzamelen op de parkeerplaats bij het dorpshuis. De
uitzondering is dat bij slecht weer men in de auto’s mag gaan zitten. Dit wordt dan door de
OVD aangegeven. De auto’s mogen niet worden verplaatst zonder toestemming van de OVD
De weg moet worden vrijgehouden voor de hulpverleningsdiensten!
Het is dan ook van groot belang dat het pad naar de kerk vrij is van obstakels zoal auto’s,
fietsen ed.Tijdens de ontruiming en zo lang daarna als dat nodig is, is er een coördinatiepunt.
Dit bevindt zich bij de ingang van het kerkgebouw. De koster en de leider van de ontruiming
bevinden zich hier.
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Uitvoering en begeleiding van de ontruiming

De begeleiding van de ontruiming staat onder toezicht van OVD/Leiding verenigingen. Deze
hebben een basisinstructie gehad voor het begeleiden van een ontruiming van de kerk. De koster,
de Ouderlingen en de hulpverleners ontvangen periodiek een instructie over hoe zij dienen om te
gaan met de aanwezige blusmiddelen. Naast de koster zijn er opgeleide EHBO-ers beschikbaar
indien hulp moet worden verleend.
Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de kerkzaal
1. Het starten en volgorde van een ontruiming
1.1. Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerk moet worden ontruimd loopt de Koster
naar de Ouderling van dienst (OVD)dat de kerkzaal ontruimd moet worden .
1.2. De Koster gaat daarna de hulpdiensten bellen via 112 en doorgeven dat er een calamaliteit
is in de Pnielkerk aan de Beatrixstraat te Kerkwerve
1.3. Vervolgens zal de OVD de informatie van de instructie kaart voorlezen, en zal de kerkzaal
op dat moment via de uitgangen moeten worden ontruimd.
1.4. Als de OVD de instructiekaart gaat voorlezen zullen 2 Ouderlingen uit de voorste bank
gelijk naar de crèche gaan
1.5. De Koster gaat met Ouderlingen naar de grote zaal en waarschuwt daar de leiding en blijft
totdat de laatste de zaal uitgaat. .
1.6. Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten.
1.7 De Koster controleert alle ruimten inclusief de wc of iedereen weg is.
1.8 De OVD gaat naar het coördinatiepunt en vangt de hulpdiensten op en licht deze in over de
gang van zaken.
1.9 De kerkgangers en de kinderen van de crèche gaan naar het parkeerterrein bij het dorpshuis
2.0 De Koster meld aan de OVD dat alles is gecontroleerd en iedereen buiten is.
2. Einde ontruiming
2.1. De OVD geeft aan wanneer een ontruiming is beëindigd.
2.2 De Brandweer geeft na de bestrijding en verkenning van de calamaliteit het sein veilig
2.2. De OVD en de Brandweer geven aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt
er over de volgende onderwerpen informatie gegeven:
- Of directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven.
- Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is.
- Of de kerkdienst / bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd.
- Of de geparkeerde auto’s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden.
- Eventueel de mogelijke oorzaak / reden voor de ontruiming eventueel of er slachtoffers zijn of
dat dit niet bekend is, er worden hierbij geen namen genoemd.
Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de crèche.
1 De Koster komt met de Ouderlingen de crèche binnen en maakt bekend dat er ontruimd moet
worden.
2 De oudste begeleider gaat met de kinderen die kunnen lopen naar buiten naar de
verzamelplaats.
3 Een tweede begeleider neemt samen met deOuderlingen de aller kleinste kinderen mee naar
buiten naar de verzamelplaats
4 De Koster controleert of er niemand achter blijft
5 De kinderen worden overgedragen aan de eigen ouders.
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Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de grote of kleine zaal(niet tijdens een

eredienst)
1 Indien er tijdens een vergadering cq bijeenkomst verenging een zaal ontruimd dient te worden
heeft de voorzitter de leiding. Hij geeft iemand de opdracht om hulpdiensten(brandweer/
ambulance) te bellen, met de mededeling van een calamaliteit in de Pnielkerk aan de
beatrixstraat te. Kerkwerve
2 De voorzitter gaat met de bezoekers naar buiten en degenen die gebeld heeft controleert de
vertrekken of er niemand achterblijft.
3 Er word verzameld bij het dorphuis en daar word gecontroleerd of iedereen buiten is.
Oproep voor ondersteuning!
Indien u, bijvoorbeeld vanuit uw werk betrokken bent bij het verlenen van 1e hulp of
in het bezit van een EHBO diploma zouden wij het op prijs stellen dat u zich hiervoor
aanmeldt
U kunt zich aanmelden bij de Commissie van Beheer (Jan Boot)
De volgende personen in het bezit van een EHBO diploma kunnen indien nodig 1e hulp
verlenen:
-Marion Boot
-EllenPannekoek
-Cor Kristalijn
-Willy Kristalijn

ccccc
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Korte instructie voor gemeente
Voor het kerkgebouw van de Pnielkerk te Kerkwerve is een veiligheidsplan van kracht. Dat
betekent dat er voor een aantal noodsituaties een scenario klaar ligt over wie wat doet. Dat is
niet alleen van belang voor de hulp verleners 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 onderstaande en
bewaar deze instructie op een plaats dat u hem nog eens tegenkomt.
Commissie v Beheer
Evacuaties
In geval van nood(bijv brand) moet het kerkgebouw zo snel mogelijk worden ontruimd. Volg in
alle gevallen de aanwijzing van de Ouderling van Dienst/eigen predikant op.
De Ouderling van Dienst(OVD) zal altijd aangeven dat er ontruimd gaat worden. Het is van
belang dat u de aanwijzingen van de OVD opvolgt.
Bedenk: u weet niet waar de noodsituatie is en loopt misschien recht op het onheil af en brengt
daardoor u zelf in gevaar maar ook degenen die u zoeken.
De kinderen in de crèche zullen met hun oppassers en de Ouderlingen naar buiten komen.
Loop rustig naar buiten, ga uiteraard niet naar het toilet, haal ook uw jas niet op. Let op mensen
om u heen. Sust degen die in paniek raken, zij trekken anderen mee.
Als u buiten bent , ga dan niet onmiddellijk naar huis, maar ga naar het parkeerterrein tegen
het dorpshuis. Merk op of u iemand mist. Als er iemand ontbreekt moet het (brandende)
gebouw betreden worden door de brandweer. Daarom nogmaals: ga niet direct naar huis. Op het
parkeerterrein worden ouders weer met kinderen van de crèche herenigd.
Medische noodsituaties
Als er iets in de kerk iets gebeurd is de koster in beginsel de eerste die polshoogte neemt.
Gebeurt er iets naast u, wat hij niet ziet steek dan u hand omhoog en dan zal de koster met een
hulpverlener eerste hulp verlenen. Raak niet in paniek, zit u in de weg, ga dan elders zitten maar
voor het overige blijf op uw plek. Laat de deskundigen zo goed en snel mogelijk hun werk doen.
De volledige versie van het veiligheidsplan is opvraagbaar bij de commissie van beheer.

