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Versie beheer
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Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk

Bij calamiteiten is het belangrijk dat we weten dat:
- Er een BHV-team is in de kerk dat zich bezig houdt met de veiligheid in de kerk.
- Er zaken geregeld zijn als er iets gebeurt in de kerk.
- Iedereen weet wat er geregeld is in de kerk.
- Er bekend is wat we hebben aan materialen.

3.1

Het BHV-team:

Het BHV-team bestaat uit
- De kosters en zaalbeheerders
- Een groep gemeenteleden met BHV/EHBO en/of relevante opleiding.
Zie Bijlage 1 Leden BHV-team voor de BHV-ers en de takenverdeling
Aan de binnenzijde van de keukenkast hangt een overzicht van deze personen.
Mocht er niemand van deze personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens een
kinderclub, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen en om advies/hulp vragen.

Bel bij een noodgeval direct 112
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Wat doet het BHV-team:
-

Het BHV-team komt 1x per jaar bij elkaar voor oefening/overleg.
Na elke gebeurtenis wordt er met de direct betrokkenen geëvalueerd.
Met de gemeente een ontruiming oefenen, bijvoorbeeld na een kerkdienst of een
gemeenteavond.
Controle van de aanwezige materialen.(Brandblussers worden door een externe
partij jaarlijks gecontroleerd.)
Informeren van de gemeenteleden over het BHV plan op een gemeenteavond, in
de Ontmoeting en/of via de website.
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We hebben de volgende scenario's beschreven:
-

5.1

Onwel worden persoon
Stroomuitval
Overige calamiteiten (brand, instorting, blikseminslag e.d.)

Onwel worden persoon

De 2 dichtstbijzijnde BHV-ers bij persoon die onwel wordt, komen in actie.
Het hoofd BHV komt ook ter plaatse, indien mogelijk wordt de persoon naar één van de
zalen gebracht.
De bank of stoelen naast en achter het slachtoffer worden leeg gemaakt (indien nodig.)
Aan de betreffende gemeenteleden zal dan gevraagd worden even een andere plek te
zoeken.
Het hoofd BHV doet de coördinatie en bepaalt (samen met BHV-er) wat er moet
gebeuren zoals b.v.:
- 112 (laten) bellen
- Brancard halen.
- Extra BHV-er erbij roepen.
De dominee en/of ouderling van dienst bepalen of en hoe de dienst wordt voortgezet.

5.2

Bij stroomuitval

Het hoofd BHV doet de coördinatie en kijkt of het probleem snel te verhelpen is.
BHV.
Bij elke uitgang komt een BHV-er te staan.
Als het probleem niet snel te verhelpen is, bepaalt het hoofd BHV samen met de
dominee en/of ouderling van dienst of en hoe de dienst wordt voortgezet.
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Overige calamiteiten

Bij overige calamiteiten zoals brand, instorting, blikseminslag, ongewenst gedrag:
Het hoofd BHV doet de coördinatie en bepaalt wat er moet gebeuren.
Zoals:
- Indien nodig de kerk ontruimen
- 112 (laten) bellen
- Hulp van BHV-ers erbij roepen
- De calamiteit bestrijden.

print 21-12-2016

pagina 7

BHV plan

6

Ontruiming van de kerk

Het hoofd BHV bepaalt, indien mogelijk na overleg, of de kerk ontruimd wordt.
Hoofd BHV
Coördinatie voor het verhelpen calamiteit / helpen slachtoffers.
Neemt de leiding in kerkzaal en gaat naar podium / preekstoel.
Ouderling 1 (ouderling van dienst):
Gaat naar kinderoppas en zorgt voor evacuatie via de (nood) uitgang.
Gaat met de kinderen en leiding naar de verzamelplaats.
Ouderling 2: (ouderling bij de knoppen)
Belt naar de kindernevendienst en organist.
Gaat naar kindernevendienst en zorgt voor evacuatie via de (nood) uitgang.
Gaat met de kinderen en leiding naar de verzamelplaats.
Overige BHV-ers:
Helpen met ontruimen, controleren de zalen, kerkzaal, orgel, en toiletten of iedereen het
pand heeft verlaten.
Assisteren waar nodig.
Iedereen moet op de verzamelplaats blijven tot het hoofd BHV besluit hoe verder te
gaan. Op de verzamelplaats wordt ook bekeken of iedereen aanwezig is.
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Wat verwachten we van u bij ontruiming van de
Ontmoetingskerk.
Bij ontruiming van de Ontmoetingskerk:
1. Blijf rustig.
2. Blijf zitten en wacht op instructie.
3. Volg instructie op en help waar nodig de mensen in uw directe omgeving.
4. Verlaat kerkzaal zoals de BHV-ers aangeven
5. Loop rustig de kerk uit en help ouderen/hulpbehoevenden, voorkom paniek en
gedrang.
6. Ga naar de verzamelplaats.
7. Verlaat deze plaats niet, anders weten we niet wie er nog binnen zijn.
8. Kinderen die niet in de zaal aanwezig waren, worden ook naar de verzamelplaats
gebracht.
9. Wacht op de verzamelplaats op instructies van het BHV-team.
Mocht u op de verzamelplaats iemand missen uit uw directe omgeving, meldt dat
bij de BHV.
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Beschikbare hulpmiddelen

De volgende hulpmaterialen zijn beschikbaar:
-

Brancardrolstoel, achter in de kerk bij de koster
2 EHBO koffers, in de kopieerruimte. (bij opgang naar het orgel)

Overige hulpmiddelen.
AED
- In de kopieerruimte.
Brandslangen (2)
- naast deur zaal 4 (kerkenraadskamer)
- in de hal
Brandblussers (4)
- kerkzaal
- keuken
- bij het orgel
- naast deur zaal 4 (kerkenraadskamer)
Meldsystemen
- rookmelders (gekoppeld) in de gang

8.1

Nooduitgangen

Naast de normale uitgangen zijn de volgende nooduitgangen beschikbaar bij
ontruiming:
- 2 achterin kerkzaal.
- Uitbreiding links
- Uitbreiding rechts

8.2

Verzamelplaats

Bij de Oude School, of een andere locatie indien nodig op aanwijzing door BHV- ers.
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Bijlage 1 Leden BHV-team

Hoofd BHV:
- De koster Kees Breedveld
Vervangers:
- Peter Roelse
- Jorik van den Herik
Zaalbeheerders:
- Peter van Ek
- Theo van Ek
Gemeenteleden:
- Gerrit v d Perk
- Eveline v d Perk
- Jorik van den Herik
- Jessica van den Herik
- Albert de Zwart
- Peter Roelse
- Klazina van den Herik
- Marga Bossche
- Arie den Ouden
- Henk Smits
- Remco Smits
- Otto Brienen
- Sven Brienen
- Ina Hanemaaijer
- Ton de Jong
- Alieke Huisman
- Anja Breedveld
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