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Voorwoord
Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers
het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.
Om tot een goed gestructureerde ontruiming van het gebouw te komen is de koster aangesteld
als de ontruimingsleider tijdens oefeningen en daadwerkelijke ontruimingen.
De ouderling van dienst zal fungeren als degene die na eigen waarneming van of melding door
een ander, de kerkgangers verzoekt het kerkgebouw te verlaten en het eigenlijke
ontruimingsplan in werking te laten treden.
De overige kerkenraadsleden hebben de functie, zich op te stellen bij de (nood-)uitgangen en
daar ter plaatse assistentie te verlenen.
Het kerkgebouw bestaat uit een kerkzaal, een consistorie, twee vergaderzalen en een
hal/entree op de begane grond en een kleine zolder boven de consistorie en vergaderzaal. De
kleine zolder dient alleen als berging!
De kerkzaal biedt, tijdens een kerkdienst, plaats aan maximaal 120 personen. De
vergaderzalen op de begane grond bieden plaats aan maximaal 40 personen. De consistorie
biedt plaats aan maximaal 15 personen.
De kerkzaal, de vergaderzalen en de consistorie worden tegelijkertijd gebruikt.
Dit ontruimingsplan geeft stapsgewijs aan hoe te handelen bij een ontruiming van het
kerkgebouw. Verder is per functionaris een instructie aangegeven hoe te handelen bij brand en
andere calamiteiten.

Algemene gegevens:
Object: Gereformeerde Kerk te Poortvliet “Ontmoetingskerk”
Adres: Zuidplantsoen 3
Plaats: Poortvliet
Tel.: 0166 - 612800
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Organisatie
De hiërarchie m.b.t. de verantwoordelijkheid en bestrijding in geval van calamiteiten is als
volgt samengesteld:
•
•
•
•
•

Ouderling van dienst;
Ontruimingsleider (koster);
Diaken van dienst
Lid van het college van kerkrentmeesters
De aanwezige bedrijfshulpverleners en e.h.b.o.-ers, in het kerkgebouw (verder te noemen
als hulpverleners).

Alarmering
Constatering van brand en/of ander calamiteit wordt per direct gemeld aan de ouderling van
dienst;
Door de ouderling van dienst wordt de brand en/of ander calamiteit gemeld aan de
ontruimingsleider voor het in gang zetten van de daadwerkelijke ontruiming en aan de
voorganger (predikant, gastpredikant, preeklezer);
De ouderling van dienst meldt, middels telefoon, de brand en/of andere calamiteit, via de
alarmcentrale, aan de brandweer en de politie;
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Ontruimingsprocedure:
• Bij constatering van brand en/of andere calamiteit, tijdens een kerkdienst, wordt dit direct
gemeld aan de ouderling van dienst.
• De ouderling van dienst meldt de brand en/of ander calamiteit aan de ontruimingsleider en
aan de voorganger, nadat hij/zij zich op de hoogte heeft gesteld van de situatie. En geeft
sein voor ontruimen.
• De ouderling van dienst verzoekt de kerkgangers het gebouw onmiddellijk te verlaten via
de (nood)uitgangen en zich direct huiswaarts te begeven, zodat geen hinder ontstaat voor
de hulpverlenende instanties op de openbare weg en rondom het kerkgebouw gelegen
terrein.
• De ouderling van dienst meldt de brand en/of andere calamiteit, via het alarmnummer, aan
de brandweer en de politie. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is 112.
• De ontruimingsleider, de in de kerk aanwezige hulpverleners begeleiden de kerkgangers en
met name moeilijk lopende of invalide personen en gewonden naar de uitgangen zodanig
dat alles veilig en ordelijk verloopt.
• De diaken van dienst zorgt voor afsluiting van de technische installaties van het gebouw
(indien dit noodzakelijk is om branduitbreiding tegen te gaan):
1. Gas
hoofdkraan bevindt zich in meterkast in de hal;
2. Verwarmingsinstallatie buiten werking gesteld na afsluiten hoofdkraan gas-installatie;
3. Elektriciteit
hoofdschakelaar bevindt zich in de meterkast in de hal;
(deze wordt als laatste buiten werking gesteld omdat dan ook
de omroepinstallatie buiten werking treedt).
• Ontruimingsleider wijst lid van college van kerkrentmeester of kerkganger aan tot regelen
verkeer op het Zuidplantsoen / Stoofstraat.
• Overige kerkenraadsleden, voorganger stellen zich op aan de buitenzijde van het
kerkgebouw, bij de (nood)uitgangen voor het verlenen van hulp aan (hulpbehoevende)
personen bij het verlaten van het gebouw.
• In direct gevaar bevindende en/of gewonde personen zullen eerste hulp ontvangen van de
dichtstbijzijnde hulpverlener(s).
• De diaken van dienst meldt aan de ontruimingsleider de ontruiming van de kerkzaal, de
consistorie en overige bijzalen en dat deze zijn gecontroleerd op achterblijvers.
• Na algehele ontruiming verzamelen de kerkenraadsleden en hulpverleners zich bij de
ontruimingsleider. Deze houdt een appèl van alle hulpverleners, waarna hij zijn
bevindingen meldt aan de bevelvoerder van de brandweer / politie.
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Instructie ontruimingsleider:
• Meldt brand en/of ander calamiteit aan ouderling van dienst voor het in gang zetten van de
ontruiming.
• Houdt de weg vrij voor de hulpverlenende instanties. Of laat de weg vrij houden voor de
hulpverlenende instanties.
• Meldt bevindingen, na aankomst, aan de bevelvoerder van de brandweer (brandweercommandant), politie of ambulancepersoneel en blijft ter beschikking. Deze melding omvat
de volgende punten:
- grootte van brand/calamiteit;
- de plaats waar de brand zich bevindt;
- aantal geschatte aanwezige personen voor de brand of andere calamiteit;
- wijze van algehele ontruiming;
- het geschatte aantal nog aanwezige personen in het kerkgebouw.
• Houdt, na algehele ontruiming, appèl van de hulpverleners.

Instructie ouderling van dienst:
• De ouderling van dienst meldt de brand en/of ander calamiteit aan de ontruimingsleider en
aan de voorganger nadat deze zich op de hoogte heeft gesteld van de situatie. En geeft sein
voor ontruimen.
• Verzoekt kerkgangers het gebouw onmiddellijk te verlaten via de (nood)uitgangen en zich
spoedig huiswaarts te begeven, zodat geen hinder ontstaat voor de hulpverlenende
instanties op de openbare weg en rondom het kerkgebouw gelegen terrein.
• Meldt brand en/of andere calamiteit aan de brandweer, politie, middels het alarmnummer
112, en geeft melding van de volgende zaken:
- zijn naam en functie;
- adres van het kerkgebouw:
Zuidplantsoen 3 te Poortvliet
- wanneer en hoe de brand is ontstaan;
- aantal geschatte aanwezige personen;
- voortgang van de ontruiming en of er eventueel gewonden zijn.
• Stelt zich op aan de buitenzijde van het kerkgebouw, bij de (nood)uitgangen voor het
verlenen van hulp aan (hulpbehoevende) personen bij het verlaten van het gebouw.
• Meldt zich bij de ontruimingsleider, na algehele ontruiming.

Instructie diaken van dienst:
•

Verzoekt de aanwezige personen in de consistorie en vergaderzalen onmiddellijk het
gebouw te verlaten.

•

Assistreert de ontruimingsleider waar nodig

•

Controleert de kerkzaal, consistorie en vergaderzalen op achterblijvers en meldt dit aan e
ontruimingsleider.

•

Zorgt voor afsluiting technische installaties
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Instructie hulpverleners:
• Begeleidt, na verzoek tot ontruiming door ouderling van dienst, hulpbehoevende personen
naar de dichtst bijzijnde (nood)uitgangen voor het verlaten van het gebouw.
• Verleent eerste hulp bij direct in gevaar bevindende en/of gewonde personen.
Indien personen gewond of in gevaar zijn wordt dit door een andere hulpverlener direct
gemeld aan de ontruimingsleider.
• Tracht de brand met aanwezige blusmiddelen te blussen.
• Controleert of personen zijn achtergebleven in reeds ontruimde gedeelten binnen het kerkgebouw en verleent eventueel, eerste hulp.
• Meldt aan ontruimingsleider welke gedeelten van het kerkgebouw zijn ontruimd en blijft
beschikbaar voor nadere instructies.
• Na algehele ontruiming (opnieuw) melden bij ontruimingsleider op het verzamelpunt, voor
het te houden appèl door de ontruimingsleider.

Instructie kerkgangers:
• Verlaten onmiddellijk, na verzoek tot ontruiming door ouderling van dienst, het
kerkgebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
Invalide, mindervalide en bejaarden personen moeten zich kenbaar maken aan de
hulverleners en/of mede kerkgangers voor begeleiding naar de dichtst bijzijnde
(nood)uitgang.
• Volgen instructies op van de hulpverleners en/of hulpverlenende instanties.
• Begeven zich direct huiswaarts, na verlaten kerkgebouw, zodat geen hinder ontstaat voor
de hulpverlenende instanties op de openbare weg en rondom het kerkgebouw gelegen
terrein en volgen hierbij de instructies op van de verkeersleiders.

Naamlijst:
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naam

functie

plaats in kerkgebouw beg.grond

Predikant /
gastpredikant /
preeklezer

voorganger tijdens
kerkdienst

liturgisch centrum

beg. grond

Ouderling van dienst

Ouderling van dienst

liturgisch centrum of
rechter vak voorste rij.
Plaats van de
kerkenraadsleden bij
de deur van de
consistorie.

beg. grond

Plaats van de
kerkenraadsleden bij
de deur van de
consistorie.

beg. grond

Evt. preeklezer tijdens
kerkdienst bij afwezigheid
predikant
kerkenraadslid
Diaken van dienst

Diaken van dienst
Kerkenraadslid
Afsluiten van de technische
installatie: gas, water en
electriciteit.

Meterkast in
hal

LET OP: electriciteit op het
laatst, anders werkt ook de
geluidsinstallatie niet meer.
Ruimtes controleren op
achterblijvers.
Koster

Ontruimingsleider

linker vak, links naast
orgel

beg. grond

vooraf aangewezen
kerkenraadsleden

ouderling en/of diaken

rechter vak voorste rij.
Plaats van de
kerkenraadsleden of
verspreid in het
kerkgebouw.

beg.grond

diverse
bedrijfshulpverleners

hulpverlener

verspreid in het
kerkgebouw

beg.grond

diverse e.h.b.o’er

hulpverlener

verspreid in het
kerkgebouw

beg.grond

Aangewezen
kerkrentmeester of
kerkganger

Regelen van het verkeer op
Zuidplantsoen / Stoofstraat.

verspreid in het
kerkgebouw

beg.grond
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Bijlagen:
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WERKWIJZE MET HET O!TRUIMI!GSPLA!:
* Het ontruimingsplan wordt jaarlijks besproken in het college van kerkrentmeesters,
waarna het indien nodig bijgesteld wordt.
* Na bijstelling wordt het ontruimingsplan tijdens de kerkenraadsvergadering
besproken en vastgesteld.
* Alle betrokken partijen worden indien nodig over het ontruiminsplan jaarlijks
geïnformeerd!
* Het ontruiminsplan moet concreet zijn en blijven!

Naam
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Ontruimingsplattegrond, niveau 0.
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