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Algemene gegevens 
 

Hervormde gemeente Tholen 
Kerkplein 1 
4691 CE Tholen 
Tel: 0166 602168 
 
Koster:  
E.H. van Zetten 
Tel: 01 66 60 28 50 
 
Hulpkoster:  
A.P van Oudenaarde 
Tel: 06-23567331 
 
Hulpkoster:  
D. Nugteren 
Tel: 01 66 60 60 59 
 
Kerkenraad:: 
J.P.C. van Zielst (scriba) 
 Tel: 01 66 60 33 86 
 
 

 
 

 
Kerkrentmeesters: 
J.F. Zoeteweij (voorzitter) 
Tel: 06-15076808 
 
A.J. Wouters (secretaris) 
Postbus 35 
4690 AA Tholen 
 
Contactpersoon EHBO: 
E.H. van Zetten (koster) 
Tel: 01 66 60 28 50 
 
J.A. Melse (kerkrentmeester) 
Tel: 01 66 60 42 29 
 
Contactpersoon De Wingerd: 
L. Eerland (beheerder) 
Tel: 01 66 60 42 04 
 
Contactpersoon alarmcentrale SMC: 
P.C. Bijl (kerkrentmeester) 
Tel: 01 66 72 03 06
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Organisatie ontruiming 
Bij een ontruiming heeft de coördinator de leiding van het ontruimings-team. Dit 
ontruimings-team bestaat uit de volgende personen: 
 

1. Koster  of hulpkoster (coördinator) 
2. Kerkrentmeesters (plaatsvervangend coördinator) 
3. EHBO team 
4. Vluchtwegbegeleiders 

 

Inleiding en toelichting op het EHBO en Ontruimingsplan 

Het is wettelijk verplicht om in een kerkgebouw een EHBO- en Ontruimingsplan en een 
aantal hulpverleners te hebben. De zorg voor het kerkgebouw en de zorg rondom de 
kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters als gevolg van Ordinantie 5 
van de kerkorde, artikel 8, lid 1. Dit is voor de kerkrentmeesters aanleiding geweest 
om ook de hulpverlening in het kerkgebouw structuur te geven. 
 
Er is een EHBO-team binnen onze gemeente wat regelmatig oefent. De hulpverlening 
zal in samenwerking met de (hulp)koster en de hulpverleners uitgevoerd worden. 
Verder is er een AED-apparaat aanwezig aan de buitenmuur van de Wingerd. 
 

Doel EHBO-plan 

Het EHBO-team heeft als doel om tijdens de kerkdiensten en/of andere kerkelijke 
activiteiten, daar waar nodig is, op een professionele wijze hulp te verlenen.  
De (hulp)koster zal er zorg voor dragen, dat er voldoende hulpverleners tijdens de 
kerkdiensten aanwezig zijn. 
Voor andere kerkelijke activiteiten zijn de leidinggevenden, van de diverse 
verenigingen daar verantwoordelijk voor. 
Het EHBO-team zal dan ook indien mogelijk viermaal, doch minimaal twee maal per 
jaar een avond organiseren waarop zij, onder professionele begeleiding, een oefening 
zal houden in het kerkgebouw.  
 

Doel Ontruimingsplan 

Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als 
mogelijk is, ordelijk en doelmatig te laten verlopen.  
 

Organisatie Ontruimingsplan 

Bij een ontruiming heeft de coördinator de leiding geassisteerd door een team 
bestaande uit vluchtwegbegeleiders en EHBO-ers. De vluchtwegbegeleiders dragen 
er zorg voor dat zij duidelijk herkenbaar zijn vanaf het moment dat er wordt ontruimd. 
Hiervoor liggen reflecterende hesjes gereed op de voor de vluchtwegbegeleiders 
bekende plaats. 
Het ontruimingsplan voorziet in de volgende calamiteiten: 

1. Brand 
2. Bommelding 
3. Explosiegevaar 
4. Gevaar t.g.v. gevaarlijke stoffen 
5. Afgaan van brandmelders 
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6. Elektriciteitsstoring 
7. Ontruiming de Wingerd 

 
De ontruimingsopdracht wordt gegeven vanaf de verhoging achter de lessenaar in de 
omtuining. De (hulp)koster is als coördinator hiervoor verantwoordelijk. Indien er 
tevens een stroomstoring is, blijft de geluidsinstallatie ongeveer 40 minuten werken op 
de noodstroomvoorziening. De opdracht wordt gegeven: 

• In geval van brand. 

• In geval van calamiteit. 
De ontruimingsopdracht moet rustig en duidelijk worden gegeven en een aanwijzing 
bevatten welke (nood)uitgang(en) er gebruikt mogen worden. 
 
De vluchtwegen bij ontruiming: 

• De ontruiming geschiedt via alle beschikbare vluchtwegen en zoveel mogelijk 
verspreid over deze vluchtwegen. 

• De ontruiming geschiedt via een beperkt aantal beschikbare vluchtwegen en 
zoveel mogelijk verspreid over deze vluchtwegen. 

• In het ontruimingsplan wordt er van uitgegaan dat langs de normale wegen kan 
worden ontruimd. 

De ontruiming van het kerkgebouw: 

• Indien mogelijk verlaten de kerkgangers het gebouw via de vluchtweg zoals die 
is aangegeven op het vluchtplan dat bij de uitgangen is opgehangen. 

• De vluchtwegbegeleiders assisteren de kerkgangers en tevens is bij elke (nood) 
uitgang een EHBO-er aanwezig. 

 
De vluchtwegen en de ontruiming van het kerkgebouw zijn visueel gemaakt in bijlage 
4 t/m 9. Daar is in hoofdstromen aangegeven hoe de ontruiming moet verlopen met 
een goede spreiding over de vluchtwegen. Zowel de ingang naar de toren vanuit de 
Regentessestraat als ook de zijingang bij het parkeerpleintje aan de Markt dient altijd 
vrij gehouden te worden. Dit om eventuele hulpdiensten vrije doorgang te verlenen. 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• Alle hier genoemde maatregelen gelden zolang het redelijkerwijs mogelijk is. 

• Een ieder handelt zoals te doen gebruikelijk is en let op gevaar voor zichzelf en 
anderen. 

• Van de meeste hulpverleners zijn hun man / vrouw (en kinderen) ook in het 
kerkgebouw aanwezig 

• Jaarlijks worden de procedures herzien. De kerkrentmeesters zijn hiervoor 
verantwoordelijk. 

De kerkrentmeesters beslissen over wijziging van de procedure. 
 

Evaluatie calamiteit 

Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. Het college van kerkrentmeesters 
bepaalt in goed overleg een datum en roept alle hulpverleners bijeen. 
 
Archivering van het ontruimingsplan vindt plaats in de brandvrije archiefkast in de 
kantoorruimte van de Wingerd. 
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EHBO Richtlijnen  
 
Contactpersonen 

E.H. van Zetten (koster) 
Tel. 0166-602850 
 

 
J.A. Melse (kerkrentmeester) 
Tel: 01 66 60 42 29 

 
Bij een ontruiming heeft de coördinator de leiding geassisteerd door een team. 
De kerk is verdeeld in drie vakken:  

• Middenschip met drie EHBO-teamleiders: Wim Both en Carina Bijl  

• Noordtransept met één EHBO-teamleider: Ton van Vossen 

• Zuidtransept met twee EHBO-teamleiders: Bert van Zetten en Leen Eerland 
 
De richtlijnen voor het EHBO-team tijdens de kerkdienst zijn als volgt: 
 
1. Er zit iemand naast een slachtoffer en seint d.m.v. de hand op te steken de 

EHBO-teamleider of EHBO-er van het betreffende deel van de kerk in. 
2. De EHBO-teamleider of de eerst gearriveerde EHBO-er en geeft aan welke 

gemeenteleden de bank moeten verlaten, dit is tevens het deel waarlangs het 
slachtoffer uit de bank gehaald zal worden en gaat als eerste naar het slachtoffer. 
Op aanwijzing van de koster gaan de gemeenteleden op andere plaatsen zitten. 

3. De EHBO-teamleider of EHBO-er stelt vast hoe het slachtoffer uit de bank 
gehaald zal worden.1 

4. Door middel van het opsteken van de vingers geeft hij aan hoeveel EHBO-ers er 
nodig zijn om het slachtoffer te vervoeren. 

5. De (hulp)koster haalt indien nodig de brancard en zorgt dat deze op de juiste 
plaats komt. (op de grond voor de bank)  Wanner de plank gebruikt wordt, zal 
deze ook in de bank gebruikt worden. 

6. De EHBO-ers halen het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en 
vervoeren het naar de entree onder de toren, stellen de diagnose en verlenen de 
juiste eerste hulp. Reanimatie vindt bij noodsituaties naast de bank plaats, anders 
onder de toren. Indien nodig, zal het kerkgebouw ontruimd worden.  

7. De (hulp)koster belt een arts en/of ambulance en stuurt een teamlid naar buiten 
om de arts of ambulance op te vangen en te wijzen welke toegang van de kerk 
gebruikt moet worden. 

8. De predikant en/of de familie wordt door de (hulp)koster op de hoogte gebracht 
9. De EHBO-ers worden tevens ingezet bij een alarm vanuit de Wingerd  waarbij op 

aanwijzing van de koster een aantal leden de ontruiming ter hand nemen. 
 
  

 
1 Tijdens punt 3 van de richtlijn, geeft de predikant één of meer psalmverzen op. Kan de 

kerkdienst weer worden voortgezet, dan geeft de (hulp)koster opdracht aan organist of in de 
bank van de kerkrentmeesters om d.m.v. het lampje de organist opdracht te geven om te 
stoppen met het orgelspel. 
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Voorbereiding en training 
1. Het EHBO-team bestaat uit een kerngroep gediplomeerde EHBO-ers en/of 

BHV-ers die vanuit hun professie bekend zijn met bedrijfshulpverlening.  
2. Ieder jaar vindt er een opfriscursus plaats voor EHBO-ers. Hierbij wordt ook 

aandacht besteed aan reanimatie en hiermee samenhangend het gebruik van 
de defibrillator.  

3. Bij vertrek van één van de hulpverleners worden bij voorkeur jonge 
gemeenteleden benaderd die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.  

4. Controle van de hulpmaterialen, waaronder brancard en rolstoel, wordt jaarlijks 
gedaan door verantwoordelijken, zie lid  

5. Overleg met de gemeente Tholen …  
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Ontruimingsplan 
 
Het ontruimingsplan voorziet in de onderstaande calamiteiten. Elke ontruiming bestaat 
uit vier fasen, die in deze paragraaf beschreven worden en waarnaar in de andere 
gevallen naar verwezen wordt.  
 

1. Brand      pagina   8 
2. Bommelding     pagina 10 
3. Explosiegevaar    pagina 12 
4. Gevaar t.g.v. gevaarlijke stoffen  pagina 13 
5. Afgaan van brandmelders   pagina 14 
6. Elektriciteitsstoring    pagina 15 
7. Ontruiming de Wingerd ( kindercrèche) pagina 16 

 

 

1. Ontruiming in geval van brand. 
 

Fase 1: Brandmelding. 

 
1. De brandmelding vindt plaats door de (hulp)koster aan de alarmcentrale, 

telefoon 1-1-2. 
2. Door de (hulp)koster wordt zo snel mogelijk contact met de kerkrentmeesters 

opgenomen. De (hulp)koster treedt op als coördinator. 
3. Sluit zoveel mogelijk deuren tussen de brandhaard en bedreigde personen. 
4. Indien er personen in de directe omgeving van de brand verkeren, worden deze 

in veiligheid gebracht. 
5. Waar de brand is geconstateerd wordt direct gestart met het blussen van de 

brand, met behulp van de in het kerkgebouw aanwezige blusmiddelen 
6. De kerkrentmeesters gaan over tot het uitvoeren van hun taken en dienen zich 

eerst ervan te overtuigen dat de alarmering ook werkelijk heeft plaatsgevonden. 
7. De (hulp)koster, als coördinator, geeft indien nodig opdracht tot ontruiming, zo 

mogelijk na ruggespraak met de brandweer of politie. 
8. Na aankomst van de professionele overheidsdiensten, zoals brandweer, 

ambulance of politie, draagt de koster de leiding over en blijft ter beschikking 
 

Fase 2: Ontruimingsopdracht 

 
1. De ontruimingsopdracht wordt gegeven door de (hulp)koster en vanachter de 

lessenaar in de tuin van de kerk.  
2. Hierbij kan de volgende tekst worden gebruikt: 

“Wegens een calamiteit wordt u verzocht het kerkgebouw te verlaten via de 
uitgang die bij u bekend is uit het vluchtplan. De leiding van de kindercrèche in 
de Wingerd is ingelicht en ouders waarvan de kinderen in de Wingerd zijn 
kunnen deze eerst ophalen. Een ieder wordt verzocht de aanwijzingen die u 
gegeven wordt op te volgen. 
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3. Het is nodig om de ontruimingsopdracht te herhalen als blijkt dat de kerkgangers 
de tekst niet hebben verstaan of begrepen. 

4. Indien er tevens een stroomstoring is blijft de geluidsinstallatie ongeveer 40 
minuten werken op de noodstroomvoorziening. 

5. De teamleden, de kerkrentmeesters en de vluchtwegbegeleiders leiden de 
kerkgangers naar de (nood)uitgangen die voor het betreffende deel van de kerk 
zijn aangewezen om daarmee de spreiding van kerkgangers over de uitgangen 
optimaal te benutten. 

6. De personen die het dichts bij de uitgang zitten lopen het eerst. Zij verlaten 
achter elkaar de ruimte en halen elkaar niet in. Hierbij geldt dat kinderen voor 
volwassenen gaan en volwassenen voor materialen. 

7. De coördinator met assistentie van alle teamleden, dragen er zorg voor dat 
niemand achter blijft. Denk hierbij aan gehandicapte kerkgangers. Deze moeten 
te allen tijde begeleidt worden naar de (nood)uitgangen. 

8. Het is mogelijk dat niet alle aanwezige personen die de kerkdienst bijwonen, op 
het moment van ontruiming in de kerk aanwezig zijn. Het kan gebeuren dat 
iemand naar het toilet is. Controleer dus ook de bij de kerk behorende ruimtes! 

9. Er moet bij de ontruiming op worden toegezien dat de kerkgangers bezittingen, 
zoals jassen en paraplu`s aan de kapstok laten hangen. Het meenemen van 
deze spullen belemmert een snelle ontruiming 

 
Fase 3: Opvang na ontruiming 

 
1. Na de ontruiming verzamelen de ouders hun kinderen en ander huisgenoten en 

houden appel op het buitenterrein van de kerk. Bij de Wingerd en op de markt. 
Het dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als gezinnen en families te 
verzamelen en dan direct het buitenterrein te verlaten. 

2. Toegangswegen altijd vrijhouden! 
3. Bij vermissing van één of meerdere personen wordt dit gemeld aan één van de 

teamleden. 
4. Deze geeft zijn bevindingen zo spoedig mogelijk door aan de brandweer, politie 

of coördinator. 
5. Bij regen en koud weer is het aan te bevelen dat de kleine kinderen en oudere 

gemeenteleden in auto`s plaatsnemen. 
6. Het duidelijk en rustig optreden van de teamleden kan bepalend zijn voor het 

voorkomen van paniek. 
 

Fase 4: Beëindiging actie 

 

1. Iedereen wacht op de mededeling van de coördinator, dit betreft: 
2. De teamleden en alle andere personen mogen het terrein verlaten en naar huis. 

Let op veiligheid! 
3. Informatie wordt telefonisch gegeven door de wijkouderling naar zijn 

gemeenteleden in de betreffende wijk. 
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2. Ontruiming na bommelding 
 
Algemeen 
Men kan op verschillende manieren met een bommelding worden geconfronteerd. Dit 
kan onder ander gebeuren door: 
a. Telefonische bedreiging 
b. Vinden van een verdacht voorwerp 
c. Ontvangen van een dreigbrief 
 
Telefonische bedreiging 
Fase 1:Bommelding 

1. In verreweg de meeste gevallen zal van de bomdreiging worden 
kennisgenomen door een telefonische melding. Dit kan rechtstreeks gebeuren 
of via derden, zoals politie of brandweer. 

2. Van belang is de opbeller zo lang mogelijk aan de lijn te houden en op 
vriendelijke toon vragen te stellen. (zie bijlage 1 op bladzijde--) 

3. Door het telefoongesprek te rekken, kan men de ernst van de dreiging beter 
beoordelen aan de hand van de antwoorden en is het misschien mogelijk 
nadere aanwijzingen te krijgen omtrent de identiteit van de dader en de plaats 
waar deze zich bevindt. 

4. Degene, in de meeste gevallen de (hulp)koster, die het telefoongesprek 
gevoerd heeft meldt dit direct aan de alarmcentrale 1-1-2 en daarna aan de 
kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zullen samen met de (hulp)koster een 

5. De kerkrentmeesters en de (hulp)koster, zullen in samenspraak met de politie 
en/of de brandweer, de bedreiging evalueren en te beslissen of er sprake is van: 
Waarschijnlijk vals alarm // Mogelijk geen vals alarm // Waarschijnlijk juist alarm 

Vinden van een verdacht voorwerp 

Fase 1:Bommelding 

1. Wordt er een verdacht voorwerp gevonden dan geldt als eerste regel:  

NIET AANRAKEN! 

2. De (hulp)koster, als coördinator, dient onmiddellijk op de hoogte te worden 

gesteld van de vondst. Deze neemt de vereiste maatregelen als dat zijns inziens 

noodzakelijk is en belt de politie indien dit nog niet gebeurd is. 

3. Als er sprake is van een bom, kan iedere beweging het explosief tot ontsteking 

brengen. Daarnaast is “niet aanraken” van belang, aangezien het Explosieven 

Opruimings Commando (E.O.C.) in de regel de aangeraakte voorwerpen alleen 

door detonatie ter plaatse vernietigt. Dit houdt verband met de persoonlijke 

veiligheid van de bomexpert. 

Ontvangen van een dreigbrief 

Deze genoemde mogelijkheid is in het kader van dit ontruimingsplan niet van belang 
en wordt niet verder uitgewerkt. In geval het een telefonische bedreiging is (a) of het 
vinden van een verdacht voorwerp (b) zal in overleg met de politie worden besloten al 
of niet het gebouw te ontruimen. Men start nu: 

• Fase 2:  Ontruimingsopdracht 

• Fase 3:  Opvang na ontruiming 

• Fase 4:  Beëindiging actie 
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3. Ontruiming in geval van explosiegevaar 
 

Fase 1:Melding: 

1. In verreweg de meeste gevallen zal de melding plaatsvinden door de koster of 

de hulpkoster aan de alarmcentrale, telefoon 1-1-2 

2. Indien er personen in de directe omgeving van explosiegevaar verkeren, 

worden deze in veiligheid gebracht 

3. Door de (hulp)koster wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de 

kerkrentmeesters 

4. De (hulp)koster, als coördinator, gaat over tot de uitvoering van zijn taken en 

dient zich eerst ervan te overtuigen dat de alarmering ook werkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

5. De coördinator geeft, indien nodig, opdracht tot ontruiming, zo mogelijk na 

ruggenspraak met brandweer of politie 

6. Na aankomst van de professionele overheidsdiensten, zoals brandweer, 
ambulance of politie, draagt de coördinator de leiding over en blijft zelf ter 
beschikking. 

 
In geval “Fase 1 punt 5” zal in overleg met de politie worden besloten al of niet het 
gebouw te ontruimen. Men start nu: 
 

• Fase 2:  Ontruimingsopdracht 

• Fase 3:  Opvang na ontruiming 

• Fase 4:  Beëindiging actie 
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4. Ontruiming in geval van gevaar t.g.v. gevaarlijke stoffen 
Fase 1: Melding 

1. In verreweg de meeste gevallen zal de melding plaats vinden door de 

(hulp)koster aan de alarmcentrale telefoon 1-1-2 

2. Indien er personen in de directe omgeving van de gevaarlijke stoffen verkeren, 

worden deze in veiligheid gebracht 

3. Door de (hulp)koster wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de 

kerkrentmeesters. 

4. De (hulp)koster, als coördinator, gaat over tot de uitvoering van zijn taken en 

dient zich eerst ervan te overtuigen dat de alarmering ook werkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

5. De coördinator geeft indien nodig, opdracht tot ontruiming, zo mogelijk na 

ruggenspraak met brandweer of politie 

6. Na aankomst van de professionele overheidsdiensten, zoals brandweer, 

ambulance of politie, draagt de coördinator de leiding over en blijft zelf ter 

beschikking. 

 
In geval “Fase 1 punt 5” zal in overleg met de politie worden besloten al of niet het 
gebouw te ontruimen. Men start nu: 
 

• Fase 2:  Ontruimingsopdracht 

• Fase 3:  Opvang na ontruiming 

• Fase 4:  Beëindiging actie 
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5. Ontruiming na rookmelding 
 
In het kerkgebouw zijn boven de gewelven rookmelders aangebracht welke zijn 
aangesloten op een groepencentrale in de koorkerk.  
Deze rookmelders hebben op de groepencentrale de volgende codering: 
Groep 1   zolder middenschip     5 melders 
Groep 2  zolder  wandelkerk noord    3 melders 
Groep 3  zolder  wandelkerk zuid    3 melders 
Groep 4  zolder  transept noord    3 melders 
Groep 5  zolder  transept zuid    3 melders 
Groep 6  sprinkler, diaconiekamer, handmelder  1 melder 
Groep 7   zolder consistorie, zolder N-kooromgang 4 melders 
Groep 8  zolder  twee koorkerk daken   6 melders 
Totaal          28 melders 
 
Deze groepencentrale staat in direct telefonisch contact met een alarmcentrale.  
Fase 1: Melding 

 
1. De melding in de kerk vindt plaats door het afgaan van een sirene in de 

koorkerk. 
2. De brandmelding vindt plaats door de (hulp)koster aan de alarmcentrale, 

telefoon 1-1-2 
3. Door de (hulp)koster wordt zo snel mogelijk contact met de kerkrentmeesters 

opgenomen. De (hulp)koster treedt op als coördinator 
4. Omdat niet visueel kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk een begin van 

brand is, wordt altijd overgegaan tot ontruiming van het gebouw. 
 
Men start nu: 

• Fase 2:  Ontruimingsopdracht 

• Fase 3:  Opvang na ontruiming 

• Fase 4:  Beëindiging actie 
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6. Ontruiming na elektriciteitsstoring 
 
In het kerkgebouw kan door het uitvallen van de verlichting een gevaarlijke situatie 
ontstaan door desoriëntatie.  
In de kerk is voldoende noodverlichting aangebracht om de vluchtroute en de 
uitgangen zonder problemen te kunnen bereiken. Ook blijft de geluidsinstallatie 
ongeveer 20 minuten werken op de noodstroomvoorziening. 
 
Fase 1: Melding 

1. Wanneer de verlichting uitgaat in de kerk kan dit twee oorzaken hebben: 
intern probleem in de kerk 
extern probleem bij de energieleverancier 

2. Door de (hulp)koster wordt zo snel mogelijk contact met de kerkrentmeesters 
opgenomen. De (hulp)koster treedt op als coördinator. 

3. De kerkrentmeesters onderzoeken de storing of deze intern dan wel extern is 
en controleren de groepencentrale of de interne oorzaak mogelijk in de 
kapconstructie is ontstaan. 

4. De vluchtwegbegeleiders openen in alle gevallen wanneer de elektriciteit uitvalt 
de deuren en de nooduitgangen. 

5. De coördinator vraagt de gemeente (a capella) te zingen Psalm 25: 2 en 
wanneer de kerkrentmeesters nog geen oorzaak hebben gevonden om dan 
Psalm 42: 1, 3 en 5 te zingen. 

6. Is de storing extern dan kan de dienst in alle rust worden beëindigd 
7. Is de storing intern dan zal naar oorzaak worden gehandeld. 
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7. Ontruiming kindercrèche 
 
Speciale aandacht verdient de ontruiming van de crèche in de Wingerd. Tijdens de 
morgendienst wordt er in Rank 1 en Rank 2 crèche gehouden. Ongeveer 10 tot 30 
kinderen zijn daar aanwezig. 5 personen hebben daar de leiding, waarvan drie ouders 
en twee jongeren.  
Het moet bij de leidinggevende bekend zijn hoeveel kinderen er op dat moment 
aanwezig zijn. Een instructiekaart en een ingevulde presentielijst met de namen en 
leeftijd er op is aanwezig. De wetenschap dat er voor de kinderen van de crèche wordt 
gezorgd, kan veel paniek bij de ouders in de kerk voorkomen.  
In de Wingerd hangt een telefoonlijst bij de telefoon op de overloop bovenaan de trap 
bij Rank 1 met daarop alle relevante telefoonnummers. Het telefoonnummer van de 
kerk is 01 66 60 21 68. 
 
De volgende situaties bij een ontruiming kunnen zich voordoen: 
 
A. Vluchtwegen 

1. Alle vluchtwegen zijn vrij 
2. De vluchtweg naar de hal is versperd (alleen de nooduitgang via de buitentrap 

is vrij). 
3. Alleen de vluchtweg naar de hal is vrij (nooduitgang is versperd). 

 
B. Beschikbare tijd 

1. Zo snel mogelijk – paniek situatie – geen tijd te verliezen (bij brand eerst 112 
en daarna de koster bellen). 

2. Zo snel mogelijk – geen paniek situatie – geen tijd te verliezen (bij bommelding 
eerst 112 en daarna de koster bellen) 

3. Zo snel mogelijk – geen paniek situatie – met voldoende tijd. (Alleen de koster 
bellen). 

 
De combinatie van: A. Vluchtwegen 1 en 2 en/of B. Beschikbare tijd 1, 2 en 3 is een 
belangrijke factor. 
Te denken valt aan de volgende factoren: 
o Hebben de ouders nog voldoende tijd om de kerk te verlaten en hun kinderen in 

de crèche op te halen. 
o Zijn alle uitgangen beschikbaar of moet ieder via de nooduitgang in Rank 1 

(buitentrap) de crèche verlaten. 
 
Altijd zijn de volgende regels van kracht:  
 

1. Door de (hulp)koster worden de EHBO-ers en de beheerder ven de Wingerd op 
de hoogte gebracht dat de Wingerd ontruimd moet worden. 

2. Minimaal drie EHBO-ers met de beheerder gaan z.s.m. naar de crèche en 
beginnen samen met de 3 aanwezige leidinggevenden, de zaal te ontruimen. 

3. De regel: “Kinderen gaan voor volwassenen en volwassenen voor materialen” 
is ook hier van kracht. Ga niet met kinderwagens, bedden, speelgoed e.d. 
slepen. 
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4. Indien mogelijk wel de kleine kinderen in een deken wikkelen. Let op, houd de 
luchtwegen vrij! 

5. Leg geen kinderen op tafels e.d. neer hier kunnen zij vanaf vallen tijdens een 
ontruiming, maar eventueel zoveel mogelijk bij elkaar onder een tafel. 

6. Ouders en kinderen verzamelen op het parkeerplein in de Regentessestraat bij 
de kerk. Geef de kinderen op de verzamelplaats niet de ruimte maar houd ze 
bij elkaar 

7. De crècheleiding moet zo snel mogelijk na ontruiming de absentielijst 
controleren. 

8. Bij vermissing na controle, melden aan de brandweer en de beheerder van de 
Wingerd. 

9. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen 
in goed overleg een datum en de leidinggevenden van de crèche dienen daarbij 
aanwezig te zijn. 
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Taakverdeling  

 

Taken coördinator  
1. De coördinator, dat is de (hulp)koster wordt gealarmeerd als er een calamiteit 

voordoet. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft dan treed hij 
handelend op en informeert de kerkrentmeesters. 

2. De coördinator neemt de nodige informatie over, maakt eventueel schriftelijke 
aantekeningen en herhaalt de calamiteit aan de kerkrentmeesters en overtuigd 
zich er van dat de alarmering heeft plaatsgevonden. 

3. In geval van ontruiming van het kerkgebouw, wordt deze opdracht gegeven 
door de coördinator in de vorm van gesproken woord vanaf de verhoging achter 
de katheder in de tuin van de kerk.  

4. Spreek duidelijk en rustig! Dit kan veel paniek onder de kerkgangers 
voorkomen. Hierbij kan de volgende tekst worden gebruikt: 
“Gemeente, Wegens een calamiteit wordt het gebouw ontruimd. De (…)ingang 
gaat niet open. U kunt de kerk verlaten door de nooduitgangen. Kijk om u heen 
of iemand hulp nodig heeft. Volg de instructies van de begeleiders. U kunt nu 
gaan lopen en de kerk verlaten. Een ieder wordt verzocht de aanwijzingen die 
u gegeven wordt op te volgen.” 

5. Indien mogelijk blijft de coördinator achter de lessenaar staan. Herhaal de 
ontruimings-opdracht als blijkt dat de kerkgangers te tekst niet hebben verstaan 
of begrepen. 

6. De organist(e) meld zich bij de coördinator dat hij de kerk verlaat 
7. Instrueer de teamleden en blijf indien mogelijk, met een lid van de 

kerkrentmeesters in de kerk achter tot de kerk is ontruimd. 
N.B.: Nooit alleen achter blijven  

8. Na aankomst van de overheidsdiensten, zoals brandweer, ambulance of politie, 
draagt hij de leiding over en blijft indien mogelijk zelf ter beschikking. 

9. Blijf zo mogelijk steeds in contact met de overheidsdiensten voor het in 
ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies. 

10. Na afloop van de calamiteit heeft hij kort overleg met de kerkrentmeesters en 
de overheidsdiensten over het weer kunnen plaatsvinden van de kerkdienst 

11. Informeer de kerkrentmeesters over de nodige technische maatregelen die 
nodig zijn om uit te voeren om weer naar een normale situatie in het gebouw 
terug te keren. 

12. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen 
in goed overleg een datum en de coördinator dient daar aanwezig te zijn. 

 
 

Taken (hulp) koster 
1. De (hulp)koster wordt gealarmeerd als er een calamiteit voordoet. Hij heeft te 

allen tijde de telefoon bij zich. Zo spoedig als de gebeurtenis toelaat begeeft hij 
zich naar de plaats van de calamiteit, tenzij hijzelf degene is die het 
geconstateerd heeft. 

2. Na dat hij de calamiteit heeft waargenomen, belt hij de alarmcentrale 1-1-2. 
3. De koster treedt altijd op als coördinator bij een calamiteit. 
4. Als er in de kerk brand is geconstateerd, instrueert hij kort en duidelijk de daar 

aanwezige personen, over bluswerkzaamheden. Er wordt dan ook direct gestart 
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met het blussen van de brand, met behulp van de in het kerkgebouw aanwezige 
blusmiddelen. 

5. Als er door een alarm van de groepencentrale alarm wordt doorgegeven treed 
onmiddellijk fase 1 van het ontruimingsplan in werking. 

6. Als er door een alarm vanuit groepencentrale geconstateerd wordt dat groep 6 
(sprinkler, handmatig alarm en diaconiekamer) een melding doorgeeft, kan dat: 
a.- een technische storing van de compressor zijn. 
b.- een melding dat een nozzle is gesmolten boven de gewelven of in de toren.  
In het geval groep 6 een melding geeft kan het daarom ook brand zijn in de 
toren wat directe gevolgen heeft voor de te kiezen vluchtroute. 

7. De koster informeert de kerkrentmeesters over de omvang en ernst van de 
calamiteit. Vermeld duidelijk dat het kerkgebouw ontruimd moet worden ja of 
nee. 

8. De hulpkoster blijft bij de hoofdingang toezicht houden en verwijst daar de 
overheidsdiensten waar de calamiteit zich voordoet en waar de coördinator is 
in de kerk 

9. Na aankomst van de overheidsdiensten (brandweer, ambulance of politie) 
draagt hij de leiding over en blijft (indien mogelijk) zelf ter beschikking. Hij brengt 
tevens direct verslag uit of er op andere plaatsen dan in de kerk mensen 
aanwezig zijn. 

10. Hij blijft zo mogelijk steeds in contact met de overheidsdiensten voor het in 
ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies 

11. Na afloop van de calamiteit heeft hij kort overleg met de kerkrentmeesters en 
de overheidsdiensten over het weer kunnen plaatsvinden van de kerkdienst 

12. Samen met de kerkrentmeesters voert hij de nodige technische maatregelen uit 
om weer naar een normale situatie in het gebouw terug te keren. 

13. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen 
in goed overleg een datum en de (hulp)koster dien(t) daar aanwezig te zijn 

 

Taken vluchtwegbegeleiders 
1. Er zijn voor alle uitgangen vluchtwegbegeleiders aangesteld: hoofduitgang, 

nooduitgang zuid, nooduitgang noord (-kapel), nooduitgang koorkerk.  

2. Vluchtwegbegeleiders zijn te herkennen aan een lichtgevend hesje dat zij 

aantrekken, wanneer zij bij de (nood) uitgang plaatsnemen. 

3. De vluchtwegbegeleiders zien erop toe dat er geen gedrang plaatsvindt, en dat 

kinderen en ouderen eerst veilig worden gesteld.  

4. Vluchtwegbegeleiders van de noordkapel schakelen de gaskraan (buiten) uit.  

5. Vluchtwegbegeleiders bij de koorkerk ondersteunen bij traptreden (2x) en 

openen indien nodig de extra kooruitgang aan de noordoostzijde.  

6. Vluchtwegbegeleiders inspecteren na ontruiming alle banken alsmede de 

orgelgalerij.  

Taken predikant en kerkenraad 
1. De predikant dient te stoppen zodra de coördinator over gaat tot uitvoering van 

zijn taken. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft, dan alarmeert 
hij de koster. 

2. De koster treedt altijd op als coördinator bij een calamiteit. 
3. Op de preekstoel ligt de kanselkaart waarop de eerste informatie staat vermeld. 



 

19 

4. Wanneer de coördinator opdracht geeft tot ontruiming van het kerkgebouw, 
dient ook de predikant met de andere kerkenraadsleden het gebouw te verlaten. 

5. Wanneer de ontruiming plaatsvindt na de collectezang, is het raadzaam, indien 
mogelijk, de collecte door de diaken veilig te stellen. 

6. Na de ontruiming van de gemeenteleden verlaten ook de kerkenraadsleden de 
kerk en voegen zich bij  (hun vrouw), (kinderen) en andere huisgenoten en is er 
appél op het buitenterrein. Het dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als 
gezinnen en families te verzamelen. Toegangswegen vrijhouden! 

7. Op het buitenterrein is pastorale aandacht voor de gemeenteleden, indien 
mogelijk, een belangrijke taak. 

8. Blijf zo mogelijk steeds in contact met de hulpverleners voor het in ontvangst 
nemen en uitvoeren van eventuele instructies. 

9. Na afloop van de calamiteit hebben de coördinator, kerkrentmeesters en de 
overheidsdiensten overleg over het weer kunnen plaatsvinden van de 
kerkdienst. 

10. De kerkenraad deelt de gemeenteleden mee, dat: 
a. verder informatie telefonisch wordt gegeven door de wijkouderling 
b. alle personen het buitenterrein mogen verlaten en naar huis gaan 
c. let op de veiligheid en toegangswegen vrijhouden! 

11. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen 
in goed overleg een datum en de kerkenraad dient daarbij aanwezig te zijn. 

 

Taken leidinggevende crèche  
1. De leidinggevende wordt door de beheerder of de hulpkoster gealarmeerd als 

er zich een calamiteit in de kerk voordoet. 
2. Wanneer zich een calamiteit in de Wingerd voordoet tijdens een kerkdienst 

wordt direct de koster gealarmeerd (01 66 60 21 68) die zorg draagt dat een 
team EHBO–ers naar de Wingerd komt om te helpen met de evacuatie van de 
kinderen. Beginnen met ontruiming van de crèchezaal na opdracht beheerder 
of hulpkoster. 

3. Op diverse plaatsen zijn brandmelders in de Wingerd aangebracht die wanneer 
zij rook detecteren een sirene in werking stellen waarna ook de alarmcentrale 
wordt kennisgegeven dat er een calamiteit is. Let dus op dit signaal. 

4. Bovenstaand artikel betekent dat er nooit gerookt mag worden in de Wingerd. 
5. Opvolgen instructies van beheerder en EHBO team. 
6. De regel: “Kinderen gaan voor volwassenen en volwassenen voor materialen” 

is ook hier van kracht. Ga niet met kinderwagens, bedden, speelgoed e.d. 
slepen. 

7. Zorg altijd dat de trap in de hal van de Wingerd niet wordt belemmerd door 
kinderwagens. 

8. Indien mogelijk wel de kleine kinderen in een deken wikkelen. Let op, houdt de 
luchtwegen vrij!! 

9. Leg geen kinderen op tafels e.d. neer, maar eventueel zoveel mogelijk bij elkaar 
onder een tafel. 

10. De leiding, ouders en kinderen verzamelen op het parkeerplein in de 
Regentessestraat. Geef de kinderen op het parkeerplein niet de ruimte. Het 
dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als gezinnen en families te 
verzamelen. Toegangswegen vrijhouden en niemand gaat naar huis voor hij is 
afgemeld bij de coördinator. 
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11. De crècheleiding moet zo snel mogelijk na ontruiming de presentielijst 
controleren. 

12. Bij vermissing na controle, melden aan beheerder en hulpverleners. 
13. Blijf zo mogelijk steeds in contact met de hulpverleners voor het in ontvangst 

nemen en uitvoeren van eventuele instructies. 
14. Na afloop van de calamiteit beoordeelt de coördinator en de hulpverleners of 

het gebouw weer gebruikt kan worden. 
15. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen 

in goed overleg een datum en de leidinggevenden van de crèche dienen daarbij 
aanwezig te zijn. 

 

Taken organist 
 

1. Tijdens punt 2 van de EHBO richtlijn, geeft de coördinator of de predikant één 
of meerdere psalmen op. Deze opdracht dient de organist op te volgen. 

2. De niet voorziene psalmen zullen steeds beginnen met Psalm 25: 2  en indien 
daartoe aanleiding is, Psalm 42: 1, 3 en 5. 

3. Kan de kerkdienst weer worden voortgezet dan krijgt de organist opdracht om 
te stoppen met orgelspel d.m.v. het lampje vanuit de bank van de 
kerkrentmeesters. 

4. In geval van stroomuitval kan het orgel niet gebruikt worden maar blijft de  
geluidsinstallatie ongeveer 40 minuten werken op de noodstroomvoorziening. 

5. Omdat de geluidsinstallatie wel werkt op de noodstroomvoorziening zal op 
aangeven van de coördinator de in lid 2 genoemd psalmen worden gezongen. 

6. De organist wordt via de geluidsinstallatie op de hoogte gebracht als er een 
calamiteit voordoet. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft, dan 
alarmeert hij de coördinator. 

7. Wanneer er wordt overgegaan tot ontruiming, dient de organist zich af te melden 
bij de coördinator en het kerkgebouw te verlaten. 

8. Na de ontruiming verzamelt de organist (en ander huisgenoten) en houd appél 
op het buitenterrein. Het dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als 
gezinnen en families te verzamelen. Toegangswegen vrijhouden! 

9. Na afloop van de calamiteit deelt de coördinator in overleg met de 
kerkrentmeesters mee over het weer kunnen plaats vinden van de kerkdienst. 
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Bijlagen 
 

 Bijlage 1: Bommeldingsformulier 
 

Tijdstip ___________________________      

Tekst van de bommelding:   (Zo mogelijk letterlijk overnemen) 

 

Te stellen vragen: 

Waar ligt de bom?   _____________________________________ 

Brandbom of explosieve bom? _____________________________________ 

Wanneer springt de bom?  _____________________________________ 

Hoe ziet de bom eruit?  _____________________________________ 

Waarom doet u dit?   _____________________________________ 

Hoe komt u aan de bom?  _____________________________________ 

Wie bent u?    _____________________________________ 

 

Stem en taal:  (omcirkelen) 

man  vrouw   jongen   meisje   kind 

langzaam normaal  snel   afgebeten  dronken 

ernstig  lachend  hees   hakkelend  lispelend 

 

Nederlands Frans   Duits   Engels  Spaans 

 

Dialect of accent?   _____________________________________ 

Stem eerder gehoord?  _____________________________________ 

 

Achtergrond geluiden: 

lachend praten  kinderen muziek  café kantoor 

werkplaats   telefooncel verkeer trein  tram vliegtuig 

 

Andere geluiden of bijzonderheden_____________________________________ 
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Bijlage 2 - Telefoonkaart Grote Kerk Tholen 
 

Hervormde gemeente te Tholen 

Kerkplein 1 

4691 CE Tholen 

Telefoon 0166 602168 

 

Koster: 

E.H. van Zetten 

Tel: 0166 602850 

 

 

Spoedlijn Hulpverlening – 1 1 2  

HUISARTS THOLEN - 0166 602350 

HUISARTSENPOST TELEFOON - 0164 273855 
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Bijlage 3: Kanselkaart 
 

Wat te doen bij:  

• Hulpverlening aan een slachtoffer: 

 

Zodra de koster of de hulpkoster overgaat met het uitvoeren van zijn taken: 

• Enkele psalmverzen opgeven,eerst Psalm 25:2. Daarna Psalm 42: 1, 3 en 5 

• De dienst weer voortzetten als het orgel stopt. 

 

• Stroomuitval:  

 

Bij stroomuitval blijft de noodverlichting ongeveer één uur branden.  

Er kan geen orgelspel plaatsvinden maar de geluidsinstallatie blijft ongeveer 20 

minuten werken op de noodstroomvoorziening.   

De coördinator vraagt de gemeente Psalm 25:2 te zingen.  

Daarna eventueel (na overleg met de coördinator) Psalm 42: 1, 3 en 5  

 

• Calamiteit 

 

Stoppen met de dienst en de koster alarmeren als uzelf een calamiteit constateert 

Rustig optreden om paniek onder de kerkgangers te voorkomen  

Als ontruimingsplan in werking treedt: 

De leiding in de kerk overgeven aan de coördinator. 

Bij de kerkenraadsleden plaats nemen. 
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Bijlage 4: Vluchtroute Zuidtransept 
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Bijlage 5: Vluchtroute Noordtransept 
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Bijlage 6: Vluchtroute Kerk 
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Bijlage 7: Vluchtroute Middenschip Noordzijde 
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Bijlage 8: Vluchtroute Middenschip Zuidzijde 
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Bijlage 9: Vluchtplan / Voorzieningen. 

 


