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Bron gebruiksplan: 

 

Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de 

Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands 

Gereformeerde Kerken. 

 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 

hier aanleiding voor is. 
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

 

2.1 Doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 

• Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een 

vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerkenraad willen we daarin onze 

verantwoordelijkheid nemen; 

• Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van 

goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  

• Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 

blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 

2.2 Functies van dit gebruiksplan 
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 

3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen 

en buiten onze gemeente; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

 

2.3 Algemene afspraken 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van 

onze doelstelling: 

• Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren; 

• Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen 

met anderen uit hun huishouden;  

• De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en 

hygiëne voldoen aan de actuele richtlijnen en voorschriften van de overheid/ het 

RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 

• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en 

stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig 

actualiseren. 

• De eerste evaluatie zal zijn in de week na de eerste dienst, daarna zullen we 

maandelijks evalueren wat nodig is. Zo nodig wordt de frequentie van evalueren 

bijgesteld. 
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3 Gebruik van de gebouwen 

 

3.1.1 Beschikbare ruimtes  

 

1.  Kerkzaal met entree onder de toren. (Westzijde) 

2.  Consistorie met entree aan de oostzijde van de kerkzaal. 

3.  Bovenzaal 

4.  Ruimte voor techniek, keuken en toilet. 

5.  Gemeentegebouw “De Oude School” 

 

3.1.2 Functie van de ruimtes 

 

1. Kerkzaal. 

De kerkzaal kan in deze periode gebruikt voor het houden van erediensten,  

Begrafenissen, trouwdiensten en als gebeds- en ontmoetingsruimte. 

Door de week zal de kerk op bepaalde momenten geopend zijn voor b.v. meditatie, 

gebed, gesprek en luisteren naar muziek. In de berichtgeving wordt hier nader op 

ingegaan. 

De ruimte onder de toren wordt gebruikt als entree voor de kerkdiensten. 

2. Consistorie. 

Deze ruimte wordt gebruikt voor en na de dienst door predikant, ouderling van dienst 

en diaken. 

3. Bovenzaal 

Deze ruimte zal gebruikt worden door de muziekgroep 

4. Ruimte voor techniek, keuken en toilet. 

Omdat deze ruimtes klein zijn en wel beschikbaar moeten zijn zullen de aanwezigen 

goed op moeten letten om de 1,5m in acht te nemen. Eventueel wachten voordat 

met de ruimte betreedt of naar buiten gaan. 

5. Gemeentegebouw “De Oude School”. 

In de “De Oude School” zijn verschillende ruimtes die per ruimte beschreven worden. 

Het gebouw wordt gebruikt voor vergaderen, clubs, zondagschool, oppas.  

Het koor kan tot nader besluit geen gebruik maken van “De Oude School”. 

 

3.1.3 Aanvangstijden diensten 

De morgendienst om 9.30 uur en de avonddienst begint om 18.30 uur. 

We houden tot nader besluit geen 2e ochtenddienst. 

 

3.1.4 Plaatsing in de kerkzaal 

 

In de bijlages zijn tekeningen van de volgende opstellingen. 

Morgendienst, avonddienst, rouwdienst. 

In het gedeelte van de kerk waar nu de stoelen staan zullen een tafel en het doopvont 

komen te staan. En een kring van stoelen om op andere momenten dan de zondag met 

elkaar samen te zijn.  

 

3.1.5 Consistorie 

In de consistorie zijn alleen de predikant, ouderling van dienst en diaken aanwezig. 
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3.1.6 Bovenzaal 

De bovenzaal kan gebruikt worden door de muziekgroep.  

 

3.1.7 Oude School, grote zaal 

3.1.7.1 Opstelling voor bijeenkomsten 

 

 
 

3.1.7.2 Opstelling voor vergaderen 
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3.1.7.3 Condoleance opstelling versie 1 

 

 

 

3.1.7.4 Condoleance opstelling versie 2 
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4 Concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het kerkgebouw 
 

4.1.1 Routing 

 

Binnenkomst van kerk  

• De kerkgangers komen binnen via de ingang onder de kerktoren. 

• De medewerkers aan de dienst komen binnen via de deur aan de oostzijde van de 

kerk.  

• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklink hoeven aan te raken 

• Op de vloer zijn lijnen aangebracht om zo de 1.5m inzichtelijk te maken.  

• De bezoekers worden bij de streep opgehaald door de gastvrouw/heer. 

• Op het prikbord bij de entree van de kerkzaal hangt een RIVM instructiekaart en de 

plattegrond van de kerk. 

• Bij binnenkomst staan er links en rechts een statafel met daarop een flacon 

desinfectiemiddel. De gastvrouw/heer ziet erop toe dat iedereen zijn handen 

ontsmet. En vraagt de kerkgangers om de handen aan de lucht te laten drogen.  

Op deze tafel liggen ook de liederenbladen die ze mee kunnen nemen. 

• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. 

• De gastheer/vrouw brengt de kerkgangers naar hun zitplaats 

Verlaten van de kerk 

• De kerkgangers verlaten de kerk via de gangpaden aan de muurzijde door de 

ontvangstruimte onder de toren. 

• Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 

 

4.1.2 Gebruik van ontvangstruimte onder de toren. 

• De kerkgangers komen binnen onder de kerktoren. Waar zij op 1.5 m afstand 

wachten op de gastheer/vrouw. 

• De gastheer/vrouw brengt de kerkgangers naar hun zitplaats 

4.1.3 Garderobe 

We maken geen gebruik van de garderobe. Jassen en paraplu’s niet achterlaten in de 

garderobe. 

 

4.1.4 Parkeren 

We gebruiken de beschikbare parkeerplaatsen. En laten tussen elke auto een parkeervak 

open. 

 

4.1.5 Toiletgebruik  

Het gebruik van het toilet is mogelijk.  

In de toiletruimte zijn hygiëne voorzieningen aanwezig.  

We maken gebruik van papieren handdoekjes en vloeibare zeep. En deponeren de 

handdoekjes in de daarvoor beschikbare prullenmand. 

 

4.1.6 Reinigen en ventileren 

De koster zorgt ervoor dat deurklinken en toiletten gereinigd zijn voor en na de dienst. 

De dasspeld microfoon wordt voor elk gebruik met een alcohol doekje gereinigd door de 

koster. De zangers krijgen hun eigen microfoon en reinigen deze na gebruik met een 
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alcoholdoekje en de muzikanten reinigen hun eigen instrumenten. Ook de geluidstechnici en 

camera mensen reinigen hun apparatuur met een alcohol doekje. 

 

Voor en na de dienst wordt het kerkgebouw geventileerd door het deuren tegenover elkaar 

open te zetten. 

 

4.1.7 Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• Geen handen schudden; 

• Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende hand gel 

met minimaal 70% alcohol; 

• Deel materialen niet met anderen 

4.1.8 Calamiteiten 

 

In geval van calamiteiten zal het calamiteiten plan gevolgd worden. Zie bijlage. 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

 

4.2.1.1 Avondmaal 

 

Het vieren van het avondmaal is in deze tijd niet op dezelfde manier mogelijk zoals voorheen. 

Zo kunnen we niet aan de tafel zitten en de wijn niet uit de beker drinken. 

Het avondmaal zal daarom op de hieronder beschreven manier worden gevierd. 

 

Het avondmaal wordt in gereedheid gebracht door de diakenen. Zij zorgen ervoor dat de 

hygiëneregels in acht worden genomen. Hun handen zijn ontsmet en bij het gereedmaken 

van het brood worden disposable handschoenen gedragen.  

 

Op de avondmaal tafel in de kerk staat gereed onder tafellinnen: De wijnkelk en twee 

bekers, twee schalen met gebroken brood en een schaal met broodrepen en twee trays met 

cups voor de wijn. 

In de “Oude School” staat 1 schaal met gebroken brood gereed en 1 tray met cups voor de 

wijn. 

 

Bij de bediening van het avondmaal kan de predikant wel het brood breken maar geeft dit 

niet aan de gemeenteleden. Hij legt het gebroken brood terug op de schaal van de 

broodrepen. 

De wijn wordt gedronken uit cups. De predikant kan wel de avondmaal beker gebruiken. 

 

De diakenen gaan met het brood en de wijn naar de gemeenteleden. De gemeenteleden 

kunnen het brood van de schaal nemen en ook de cup met wijn uit de tray. De schalen en 

trays worden niet doorgegeven.  Na de bediening gaan de diaken nog langs de 

gemeenteleden om de lege cups op te halen. Deze worden verzameld in een mandje met 

daarin een plastic zak. De diakenen dragen tijdens de bediening mondkapjes.  

 

Avondmaalcollecte. 

De collectebekers voor het avondmaal staan gereed op de statafels bij de uitgang. 
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4.2.1.2 Doop 

 

Er zijn twee mogelijkheden om de doop te bedienen. 

1. Op een afstand korter dan 1.5 meter 

2. Op een afstand van 1.5 meter. 

De mogelijkheden van het dopen zullen in het doopgesprek besproken worden.  

In geval van optie 1 zal er op de gebruikelijke manier gedoopt worden. 

Als de doopouders kiezen voor optie 2 dan wordt gebruik gemaakt van de doopschelp 

gemonteerd op een zogenaamde verlengde arm. 

 

In de “Oude School” zal voor de dienst een zaal beschikbaar zijn als consistorie.  

In de kerk is er plaats op de stoelen voor de doopouders met hun kinderen. 

De kinderen worden binnengebracht via de oost ingang. Voor degene die de kinderen 

binnen brengen zullen er stoelen gereed staan waarop zij plaats kunnen nemen 

Na het bedienen van de doop gaan de ouders links en rechts van de doopvont voor het 

koorhek staan.  

 

 
 

 

4.2.1.3 Inzegeningen. 

 

Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter 

in acht te nemen. 

De kerkenraad heeft op advies van het CIO besloten dat de predikant als contactberoep 

ten behoeve van liturgische handelingen wordt aangemerkt. 

Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische handelingen zoals  

• Dopen 

• Bevestiging van ambtsdragers 

• Inzegening van kerkelijk werkers 

• Huwelijks (in)zegening 

• Ziekenzalving 
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Deze handelingen kunnen alleen plaatsvinden met goedkeuring van beide partijen. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Mee neuriën kan wel. 

De zang en muziek wordt verzorgd door een muziekgroep met 2 of 3 zangers en/of met 

begeleiding van het orgel. Er wordt geen gebruik gemaakt van blaasinstrumenten.  

Bij afwezigheid van de muziekgroep kunnen de liederen worden voorgedragen met 

orgelbegeleiding of kan er gebruik gemaakt worden van muziekopnames. 

  

4.2.3 Collecteren 

 

Het gebruik van doorgeefzakken is voor het collecteren niet mogelijk. 

De collectes kunnen wel ingezameld worden door middel van de collecte-app, de website 

van HGGOP en in de kerk zijn er bij de uitgangen bekers gezet ter vervanging van de 

collectezakken. 

 

Handschoenen worden gedragen bij de opslag en telling van de collectes. 

 

 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Het koffie drinken na de kerkdienst zal tijdens de coronacrisis niet plaats vinden. 

 

4.2.5 Kinderoppas  

 

Vanaf 5 juli zal er kinderoppas zijn in de “Oude School”. Afstemming vindt plaats met degene 

die de kerkgangers registreert of oppas gewenst is. 

 

4.2.6 Kindernevendienst  

 

In de morgendienst zal er in de “Oude School” tijdens de dienst een kinderdienst zijn. 

De kinderen gaan eerst met hun ouders naar de kerk en worden door 1 van de 

leidinggevende opgehaald en komen voor de zegen weer terug in de kerk. Voor kinderen 

beneden de 12 jaar geldt de 1.5m regel niet. 

In de “Oude School” zijn er twee groepen met elk twee leidinggevende.  

 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
 

Een uitnodigingsbeleid is nodig omdat het aantal kerkgangers beperkt wordt door de 

beschikbare plaatsen. 

Verder is het nodig om geregistreerd te hebben wie de bijeenkomsten bijwoont in verband 

met traceerbaarheid bij een besmetting. 

De kerkgangers krijgen de gelegenheid om via mail of telefonisch zich aan te melden voor 

de kerkdienst. 

Op de website zal een vragenlijst staan die ingevuld moet zijn voor aanmelding. 

Als men die niet heeft ingevuld krijgt men alsnog deze lijst per mail.  

Ook kan men zich telefonisch aanmelding via het telefoonnummer dat vermeld is in de 

berichtgevingen. 



 

Gebruiksplan Hervormde Gemeente Giessen-Ouderkerk en Peursum 

12 

 

Ouderen en mensen met een onderliggende aandoening wordt geadviseerd om extra 

voorzichtig te zijn. Als kerkenraad zullen we het niet verbieden om een eredienst bij te 

bezoeken. 

 

Vragenformulier: 

 

Zijn er klachten die Covid-19 gerelateerd zijn dan moet u en ook de huisgenoten thuisblijven. 

 

o Heeft u geen verkoudheidsklachten en geen verhoging. 

o Met hoeveel personen wilt u de dienst bijwonen 

o Zijn er kinderen bij onder de 12 jaar  

o U geeft toestemming om u naam te laten registreren, in verband met 

traceerbaarheid bij een eventuele besmetting. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

 

- In de berichtgeving naar de gemeente zal het ouderenbeleid speciaal genoemd 

worden.  

 

- Kwetsbare gemeenteleden wordt geadviseerd om niet de kerkdiensten bij te wonen. 

Maar gebruik te maken van de onlinediensten. 

 

- Voor iedereen geldt dat als men koorts of verkoudheid symptomen heeft om thuis te 

blijven. 

 

- Halen en brengen: De richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om 

gemeenteleden, anders dan eigen gezinsleden, met de auto te halen en te brengen 

voor de erediensten. De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden 

vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokken te blijven. 

 

 

4.4 Taakomschrijvingen 
 

4.4.1 Coördinatoren, gastvrouw/heer. 

De koster zorgt naast zijn bestaande werkzaamheden voor begeleiding van de 

gastvrouw/heer.  

Ook zorgt de koster dat de juiste hygiëne maatregelen zijn getroffen voor en na de dienst. 

 

De gastvrouw/heer is het aanspreekpunt voor de gemeenteleden.  

Zij vragen of de gemeenteleden gezondheidsklachten hebben  

Zij begeleiden de gemeenteleden naar hun zitplaats. Op de statafels waarop de hand gel 

staat liggen ook de liederenbladen, die de gemeenleden zelf kunnen pakken. Daarna hand 

gel gebruiken en de handen aan de lucht laten drogen. 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

 

Tijdens de dienst zullen vanuit de kerkenraad aanwezig zijn: 

Dominee, ouderling van dienst en diaken.  

 

De predikant bevestigd zelf de dasspeld microfoon. 

Het consistorie gebed vindt plaats in de consistorie. 
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Voor de dienst worden de handen met hand gel ontsmet.  

De deurklinken worden voor en na de dienst gereinigd door de koster. 

Bij het naar binnen gaan van de kerk wordt 1,5 m afstand gehouden. 

Er wordt geen handdruk gegeven maar in plaats daarvan met b.v. een buiging met de hand 

op het hart. 

 

4.4.3 Techniek  

De techniek bestaat uit 3 personen. 

• De geluidstechnicus die zorg draagt voor het geluid van de muziekgroep. 

• De cameraman 

• De technicus die de livestream verzorgt. 

Alle technici zorgen ervoor dat hun eigen apparatuur gereinigd wordt volgens voorschrift van 

de leverancier.  

 

4.4.4 Muzikanten 

 

De zangers en muzikanten hebben hun plek voor in de kerk. Zij staan op 1.5m afstand van 

elkaar. De zangers staan op min. 3 meter afstand van de gemeenteleden.  

Bij het begin van de dienst zit de muziekgroep op de voor hen gereserveerde plaatsen totdat 

de ouderling, dominee en diaken hun plaats hebben ingenomen. 

Er worden geen blaasinstrumenten gebruikt. De geluidstechnicus van de muziekgroep heeft 

een gereserveerde plek in de bank. (Zie plattegrond) 

Zij zorgen ervoor dat na de dienst de microfoons, standaards, bedieningspanelen, en 

instrumenten gereinigd worden. 

 

4.5 Tijdschema 
 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

8.30 Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

8:45 Techniek aanwezig  

8.45 Muziekteam aanwezig  

9:00 Gastheren/vrouwen aanwezig Gastheren/vrouwen 

9:30 Aanvang dienst  

10:45 Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen Koster 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team 

 Kerk afsluiten  Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
Het concept gebruiksplan is toegelicht in de vergadering van 03-06-2020. De werkgroep zal 

samen met het crisisteam de concept versie verder uitwerken en ter goedkeuring opsturen 

naar de kerkenraadsleden.  

 

5.2 Communicatie 
Het gebruiksplan zal beschikbaar gesteld worden via de website van HGGOP. Via de 

weekbrief en de kerkbode zal melding gemaakt worden van het gebruiksplan. Voor degene 

waarvoor het niet mogelijk is om digitaal kennis te nemen van het gebruiksplan bestaat de 

mogelijkheid om deze in geprinte versie te krijgen. (Dit alleen op telefonisch verzoek aan de 

scriba.) 

Er zullen ook een aantal geprinte exemplaren aanwezig zijn in de ruimtes die in gebruik zijn. 

 

Bij het uitnodigen van de gemeente zullen de volgende huisregels gecommuniceerd worden 

 

• Heeft u of iemand anders in huis last van verkoudheid of koorts? Blijf dan thuis. 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

• Volg de aangewezen looproutes.  

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• Volg de aanwijzingen op van koster, gastvrouw/heer.  

• Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en 

bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
 

Vanaf 01-07-2020 is het aantal bezoekers van een bijeenkomst zoveel als de 1.5 meter regel 

toelaat. 

 

6.2 Bezoekwerk 
 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de website van de PKN 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/coronacrisis-vormen-van-pastoraat-die-nog-wel-

mogelijk-zijn/ 

 

Voor het contact met onze gemeenteleden onderling zijn verschillende initiatieven die 

verschillend zijn per wijk en groep en personen. 

Voorbeelden hiervan zijn:  

• Telefonisch contact van gemeenteleden onderling 

• Deelnemen aan een WhatsApp groep van b.v. wijkkring of bijbel kringen 

• Omzien naar elkaar.  

Wij willen u oproepen om vooral naar elkaar om te zien en indien nodig anderen om hulp 

vragen. 

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt het als volgt: 

 

Houd moed  Heb lief 
 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/coronacrisis-vormen-van-pastoraat-die-nog-wel-mogelijk-zijn/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/coronacrisis-vormen-van-pastoraat-die-nog-wel-mogelijk-zijn/
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7 Bijlage 

7.1 Bijlage 1, opstelling morgendienst.  
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7.2 Bijlage 2, opstelling avonddienst. 
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7.3 Rouwdienst 

 



Versie 1.5 – 26 juni 2020 

19 

 

8 Ontruimingsplan 

8.1 Kerkgebouw 
 

AANGEPAST ONTRUIMINGSPLAN Kerk gebouw. 

 

In de kerk kan zich een situatie voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers het gebouw zo snel mogelijk 

moeten verlaten.  

Deze situatie kan bijvoorbeeld zijn: 

- Brand 
- Wateroverlast 

- Stormschade 

- Bommelding 

- Gaslekkage 

- In opdracht van bevoegd gezag 

- Andere voorkomende zaken 

 

Hieronder hiervoor is een ontruimingsplan noodzakelijk. 

Voorwaarde voor een goede en ordelijke ontruiming is dat de juiste manier van handelen bij allen die hierin een 

taak hebben bekend moet zijn.  

 

Te nemen acties bij een eventuele ontruiming onder bovenstaande situaties: 

 

1.   Leidinggevende tijdens de ontruiming:      - ouderling van dienst 

     (Maakt gebruik van de koormicrofoon) 

• Meldt op rustige toon om welke reden de kerk ontruimd dient te worden 

o Geeft aan dat de ontruiming rij voor rij dient te geschieden 

(Evenals bij normaliter verlaten van de kerk) 

o Geeft aan te denken aan mensen die moeilijk ter been zijn 

• Ook melding dat het raadzaam is zich op de parkeerplaats te verzamelen.  

Let op: Houd ook hier 1.5 m afstand. 

 

2.   Melding 112:  (naam melder, naam en adres gebouw,    - koster 

   aard van incident, zijn er slachtoffers etc.) 

• Geeft aan wat nodig is: 

o Politie 

o Brandweer 
o Ambulance 

 

3.   Openen deuren (en op post blijven bij deze deuren voor assistentie): 

• Torendeuren (als niet geblokkeerd of gevaar door orgel)  - koster 

 

• Zijdeur zuidzijde (Groenplein)     - diaken  

 

• Zijdeur noordzijde (kerkhof)      - lid van de zanggroep 

 

• Uitgang via koor (1e rijen stoelen)     - lid van muziek/zanggroep 

 

(Deze hulpverleners dienen herkenbaar te zijn aan bijv. jacks die hiervoor bij 

 de deuren moeten worden opgehangen) 

 

Hulpverleners bij de deuren zien erop toe dat minder validen worden geholpen  

op de trappen) 
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4.   Melding ontruiming bovenzaal consistorie:     - ouderling of diaken 

 

 

5.   Hulpverlening:        - dienstdoende EHBO-er 

 

6.   Controle of kerk geheel ontruimd is:      - posten bij de deuren 

 

7.   Opvang hulpverleningsdiensten:      - melder aan 112 

      (Eventueel dirigeert hij/zij mensen als er op meerdere plaatsen hulpverleners 

       dienen te worden opgevangen) 

 

 

 

8.2 Oude School 

8.2.1.1 Noodontruiming van De Oude School 

 

Bij onderstaande situaties dient men de oude school onmiddellijk te verlaten; 

- Brand 

- Wateroverlast  

- Bommelding 

- Gaslekkage 

- Andere door bevoegd gezag gealarmeerde calamiteiten 

Indien een van bovenstaande situaties voordoet dient met direct actie te ondernemen volgens 

onderstaande volgorde: 

1. Bel direct alarmnummer 112 Meldt de aard van het incident. Brand, ambulance, politie 

Telefoontoestel bevindt zich in de keuken, of gebruik mobiele telefoon. 

Wijs iemand aan die de hulpverlening opvangt. 

 

2. Leiders (clubs) en leidinggevenden melden op rustige toon dat het gebouw ontruimd dient  

te worden. Bepaal of eventueel de noodtrap gebruikt moet worden. 

-  geef aan dat men zich op het parkeerterrein verzamelt 

-  wijs helpers aan om mensen die slecht ter been zijn en jonge kinderen te begeleiden. 

- controleer zeer nauwkeurig of de ruimte geheel ontruimd is 

      3. Na ontruiming controleert bevoegd gezag (beheerder)of alle ruimten leeg zijn. 

      4.  Tijdens een kerkdienst moet men de dienstdoende ouderling van dienst in de kerk waarschuwen. 

      5. Bij brand dient eerst iedereen het pand verlaten te hebben voordat men het vuur probeert te blussen. 

 

Telefoonnummer beheerder: 0184 – 65 24 39  of   06 – 51 16 13 37 
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9 Posters 

9.1 Stop de verspreiding van het coronavirus 
 

 


