
c

Calamiteitenplan
Hervormde Gemeente 

Moerkapelle



Calamiteitenplan

Hervormde Gemeente Moerkapelle

Versie oktober 2016



Calamiteitenplan Hervormde Gemeente Moerkapelle 3
1. Inleiding en toelichting

In het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen van de Hervormde Gemeente Moerkapelle kunnen zich 
situaties voordoen, die het noodzakelijk maken dat de kerkgangers en medewerkers het kerkgebouw zo snel 
mogelijk moeten verlaten. 
 
Hiervoor is naast de preventieve maatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ont-
ruiming is, dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. 
 
Het kan hierbij gaan om een ontruiming van : 
• de Begane Grond van het verenigingsgebouw De Rank;
• het gehele kerkgebouw inclusief het verenigingsgebouw De Rank;
• het verenigingsgebouw De Nieuwe Rank.
 
Deze situatie kan zich voordoen bij: 
• brand; 
• wateroverlast; 
• stormschade; 
• bommelding; 
• gas lekkage; 
• bliksem inslag; 
• stroomstoring; 
• opdracht van bevoegd gezag; 
• andere voorkomende gevallen. 
 
Door middel van instructie en oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig 
worden bijgesteld. Ook kan een situatie ontstaan van een medische calamiteit waarbij één persoon dringend 
medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld verstikking, hartaanval, etc. 
 
Voor beide scenario’s is een voorbeeld uitgewerkt welke terug te vinden zijn in appendix 1. Deze voorbeelden 
kunnen eventueel als leidraad gebruikt worden bij een calamiteit. 
 
Verantwoordelijke persoon 
In geval van een calamiteit is het essentieel dat er één persoon de leiding en coördinatie heeft. 
Tijdens een kerkdienst: de koster. De koster heeft een vaste plek tijdens de dienst en zal in geval van een cala-
miteit herkenbaar zijn aan een geel hesje. De koster zal bijgestaan worden door aanwezige kerkrentmeesters. 
Indien nodig zal één van de kerkrentmeesters de leiding overnemen. 
 
Bij alle andere activiteiten: de sleutelhouder. 
Meerdere personen hebben een sleutel van de gebouwen voor activiteiten in de kerk. Dit betreft zowel activi-
teiten die gelieerd zijn aan de kerk als activiteiten van andere verenigingen; 
• Indien meerdere sleutelhouders aanwezig zijn zullen deze afstemmen wie de verantwoordelijke persoon 

is. In principe is dit de persoon die als eerste aanwezig is. Bij vertrek zal hij dit melden aan andere aanwe-
zige sleutelhouder(s). 

• Voor sleutelhouders die met maximaal twee andere personen aanwezig zijn (b.v. organist) gelden beperk-
te instructies. Zij zullen niet de verantwoordelijke persoon zijn als er meerdere groepen in het kerkge-
bouw aanwezig zijn. 

 
De koster of sleutelhouder zal: 
• Zekerstellen dat het gebouw veilig gebruikt kan worden binnen de randvoorwaarden van dit calamitei-

tenplan; 
• Algemene controle gebouw voor aanvang activiteiten en zekerstellen dat;
• alle nooduitgangen vrij zijn en open kunnen; 
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• de ontruimingsroutes sneeuwvrij zijn, etc. 
•  Toezicht (laten) houden op de naleving van relevante (veiligheids)regels en instructies; 
• In geval van een calamiteit de leiding en coördinatie op zich nemen en waar nodig relevante ondersteu-

nende functies/ personen aansturen; 
• Indien nodig een “telefoonpost” inrichten. Tijdens een kerkdienst zal dit de consistorie zijn. In alle andere 

gevallen zal dit de keuken zijn, zowel in de oude als in de Nieuwe Rank. Op beide plaatsen is een kopie 
van het ontruimingsplan en een telefoonlijst met relevante nummers aanwezig; 

• Indien nodig instructie geven om de kerk te ontruimen; 
• In geval van een grote calamiteit zullen professionele hulpverleningsdiensten de leiding van de calamiteit 

overnemen. De koster of sleutelhouder zal dan beschikbaar blijven voor ondersteuning en informatie; 
• Na een calamiteit zekerstellen dat het College van Kerkrentmeesters op de hoogte wordt gebracht. 
 
Toelichting: 
• Van het calamiteitenplan dienen alle medewerkers notitie te nemen; 
• Alle leden van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, sleutelhouders en het ontruimingsteam 

dienen uitgebreid kennis van het ontruimingsplan te bezitten; 
• Alle medewerkers dienen opdrachten en commando’s van het ontruimingsteam op te volgen; 
• Waarin niet voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 
• De president-kerkrentmeester is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie volgens de 

Arbowet art . 15. 
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2. Situatietekening
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3. Gebouwgegevens-, installatie- en organisatiegegevens 
 
Gegevens van de kerk en gebouwen
Naam: Hervormde Gemeente Moerkapelle   Vereningingsgebouw De Nieuwe Rank
Adres: Dorpsstraat 15 -17     Kerkepad 1
Postcode: 2751 BB      2751 EP Moerkapelle
Plaats: Moerkapelle 
Telefoon: 079-5931856 
E-mail: ingridwesterman@gmail.com 
  
De panden bestaan uit een kerkgebouw met een verenigingsgebouw De Rank. Links naast de hoofdingang 
van het kerkgebouw staat het verenigingsgebouw De Nieuwe Rank. 
 
Het kerkgebouw op de begane grond bestaat uit een: 
• Ontvangsthal; 
• Voorruimte, maximaal 90 personen; 
• Kerkgedeelte, maximaal 450 personen; 
• Dienstruimte, 13 personen en de preekstoel; 
 
Het kerkgebouw op de verdieping kent een: 
• Plaats van het orgel, maximaal 50 personen; 
• Berging. 
 
Het verenigingsgebouw De Rank op de begane grond bestaat uit een: 
• Hal; 
• Vergaderruimte, maximaal 100 personen; 
• Vergaderruimte, maximaal 25 personen. 
 
Het verenigingsgebouw De Rank op de eerste verdieping bestaat uit een : 
• Kinderopvang/ Recreatieruimte, maximaal 15 personen ,zie hoofdstuk 11; 
• Bergruimte met CV. 
 
Het verenigingsgebouw De Nieuwe Rank bovenverdieping bestaat uit een: 
• Hal met garderobe en toiletten 
• Keuken en berging; 
• Grote zaal, maximaal 150 personen; 
• Kleine zaal,  maximaal 25 personen. 
 
Het verenigingsgebouw De Nieuwe Rank benedenverdieping bestaat uit een: 
• Hal met toiletten en berging; 
• Jeugdzaal met berging, maximaal 75 personen; 
• Tweedekanswinkel. 
 
Gebouwtoegang 
Toegang wordt verkregen tijdens openingsuren door de hoofdingang, gelegen aan de Dorpstraat 15. De kos-
tersingang en tevens de ingang voor de brandweer na sluitingstijd is gelegen aan de zuidzijde van het kerk-
gebouw, ingang De Rank. De hoofdingang van het verenigingsgebouw De Nieuwe Rank bevindt zich aan de 
noordzijde van het kerkgebouw, gelegen aan het Kerkepad 1. 
 
Kerkgangers aanwezig 
Tijdens de kerkdiensten kunnen er meer dan 450 kerkgangers in de Kerk aanwezig zijn. 
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Kerkdiensten 
Elke zondag  09.30 en 18.30 uur 
Bid- en dankdag 14.30 en 19.30 uur 
Goede Vrijdag  19.30 uur 
Oudejaarsdag  19.00 uur 
2de Paasdag  09.30 uur 
Hemelvaartsdag 09.00 uur 
2de Pinksterdag 09.30 uur 
1ste Kerstdag  09.30 en 18.00 uur 
2de Kerstdag  09.30 uur 
Nieuwsjaarsdag 09.30 uur 
 
Verenigingsgebouwen De Rank/ De Nieuwe Rank openingsduur en -tijden 
Zondag  09:00 uur tot 22:00 uur 
Maandag  14.00 uur tot 21:00 uur 
Dinsdag  16:00 uur tot 22.00 uur 
Woensdag  08:30 uur tot 22:00 uur 
Donderdag  19:00 uur tot 22:00 uur 
Vrijdag   19.30 uur tot 21:00 uur 
Zaterdag  18:00 uur tot 22:00 uur 
 
Alarmeringen 
Het kerkgebouw en het verenigingsgebouw De Rank is niet voorzien van een brandmeld- /ontruiminstallatie. 
Alarmering vindt plaats via de omroepinstallatie, megafoon en de telefoon 1-1-2. 
Het vereningsgebouw De Nieuwe Rank is wel voorzien van een brandmeldingsinstallatie. 
 
BHV organisatie/ Ontruimingsorganisatie 
De bedrijfshulpverleningsorganisatie / ontruimingsorganisatie bestaat uit een: 
• BHV president-kerkrentmeester,ouderling-Kerkrentmeester H. den Hartog. 
• BHV ouderling-kerkrentmeester J.C.J. van der Spek; 
• BHV ouderling-kerkrentmeester M. van der Tas; 
• BHV ouderling-kerkrentmeester  A. Voorwinden 
 
HBHV 
De dienstdoend ouderling-kerkrentmeester is tijdens de kerkdienst de HBHV. 
 
Ontruimingsteam
Diakenen: 
• B. Boevée 
• J.C. de Bil 
• A. Bregman 
• A. Reijneveld 
 
Opvangteam verzamelplaats 
Kerkrentmeesters: 
• H. den Hartog 
• J.C.J. van der Spek 
• T. Voorwinden 
• M. van der Tas 
 
Communicatiemiddelen 
Het ontruimingsteam wordt mondeling en of via de omroepinstallatie gealarmeerd. 
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Ontruimingsteam 
Het ontruimingsteam wordt geïnstrueerd door de HBHV of zijn PLV. Overleg vindt regelmatig plaats en 
wordt geregistreerd.

4 . Alarmeringsprocedure intern en extern

Interne alarmering tijdens kerkdiensten 
De interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het kerkgebouw te waarschuwen en het ontruimings-
team op te starten. De interne alarmering vindt plaats via de omroepinstallatie en / of een megafoon. 
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 
• De melding van de calamiteit komt mondeling terecht bij de koster. 
• De koster stelt direct mondeling de HBHV en de dienstdoende ouderling-kerkrentmeesters op de hoogte. 
• De ouderling-kerkrentmeester pakt het ontruimingsplan onder zijn zitplaats vandaan en neemt de ont-

ruimingstekst hieruit. Deze brengt hij naar de dienstdoende predikant en verzoekt hem de tekst voor 
te lezen. De predikant kondigt via de geluidsinstallatie de ontruiming aan. Bij een stroomuitval wordt 
gebruik gemaakt van de megafoon. 

• Het opvangteam spoedt zich dan naar de verzamelplaats van de opvang. De verzamelplaats is het school-
plein van de Rehobothschool. 

 
Het ontruimingsteam is nu gewaarschuwd en gereed voor de ontruiming. 
 
De ontruimingstekst: 

Gemeente! 
Er is een dringende noodzaak de kerk te verlaten. 

Volg de aanwijzingen van de ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. 
Verzamelt u op het schoolplein van de Rehobothschool, Raadhuisplein 38. 

Verdere informatie zult u daar ontvangen van de kerkrentmeester, herkenbaar aan het groene hesje. 
 
Externe alarmering 
Externe alarmering is bedoeld om de hulpverleningsdiensten ter plaatse te krijgen bij de Hervormde Ge-
meente Moerkapelle. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 
De koster neemt contact op met de alarmcentrale (1-1-2) . De koster dient bij het doorgeven van een calami-
teit aan de centralist(e) van de alarmcentrale het volgende te melden: 
• Aard van het incident (brand of andere) en eventuele bijzonderheden; 
• Naam van de melder; 
• Naam en adres van het gebouw: Hervormde Kerk; Dorpsstraat 15 -17, 2751 BB Moerkapelle; De Nieuwe 

Rank, Kerkenpad 1, 2751 EP, Moerkapelle. 
• Zijn er slachtoffers, en zo ja hoeveel en waar bevinden deze zich?
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5. Stroomschema alarmering brandmelding tijdens de kerkdienst 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mondelinge/ telefonische stille melding aan de 
koster. De koster gaat ter plaatse en onderzoekt 
de melding. Bij een brand waarschuwt de koster 

de dienstdoend ouderling-kerkrentmeester = 
HBHV.

De HBHV pakt het ontruimingsplan onder zijn 
zitplaats en neemt de ontruimingstekst hieruit. 
Deze brengt de tekst naar de dienstdoende pre-

dikant en verzoekt de predikant de ontruimings-
tekst voor te lezen.

Ontruiming wordt aangegeven via de omroepin-
stallatie of een bericht door de megafoon door de 

predikant.

De brandweer wordt telefonisch gealarmeerd 
112 door de koster.

Het opvangteam spoedt zich naar het schoolplein 
(verzamelplaats) Rehobothschool. De ontrui-

mingsmedewerkers (diakenen), herkenbaar aan 
de groene hesjes, starten de ontruiming en mel-

den de resultaten aan de HBHV.

De koster vangt de brandweer op met de nood-
zakelijke tekeningen.

HBHV draagt de zorg over aan de brandweer en 
blijft zelf ter ondersteuning beschikbaar.

HBHV zorgt voor nazorg op de verzamelplaats 
voor de verzamelde kerkgangers.



10 Calamiteitenplan Hervormde Gemeente Moerkapelle
6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 

De koster bekijkt na de melding van een calamiteit de situatie en geeft aan de HBHV (de dienstdoende ou-
derling-kerkrentmeester) door of er overgegaan moet worden tot een gehele ontruiming. 
Anders dan bij een brandmelding kan het kerkgebouw worden ontruimd als gevolg van diverse andere oor-
zaken, zoals bijvoorbeeld:
• een bommelding, 
• in opdracht van de HBHV of zijn PLV of het bevoegd gezag
• of andere voorkomende voorvallen. 
 
Er kan in 1 gradatie ontruimd worden: 
 
Code 1: het gehele gebouw. 
 
Opdracht voor ontruiming wordt gegeven door: 
De HBHV; 
Het bevoegd gezag (volgorde afhankelijk van de situatie ter plaatse). 
 
Bij een gehele ontruiming wordt de ontruiming geleid door de HBHV. 
Het ontruimingsteam (diakenen) begeleiden de kerkgangers uit het kerkgebouw en verwijzen deze naar het 
verzamelpunt (schoolplein Rehobothschool).  
 
Het ontruimingsteam maken gebruik van de checklisten en noteren of alle ruimten doorzocht zijn . Deze 
checklisten worden na de ontruiming afgegeven aan de HBHV. 
 
De HBHV draagt: 
• bij een brandontruiming zijn gezag over aan de bevelvoerder van de brandweer (herkenbaar aan een rode 

lap op zijn schouder); 
• bij een bommelding zijn gezag aan de politie. 
De HBHV blijft zelf ter ondersteuning beschikbaar. 
 
De verzamelplaats bij een gehele ontruiming kerkgebouw is: 
Het schoolplein van de Rehobothschool, Raadhuisstraat 38. 
 
De verzamelplaats bij een gehele ontruiming De Nieuwe Rank is: 
Pieter Posthof 
 
Checklisten: 
• Het ontruimingsteam controleert de ruimten en vullen de checklisten in; 
• De HBHV ontvangt de checklisten; 
• De HBHV houdt appèl. 
 
7. Wat te doen bij het ontdekken van brand door de bezoekers: 
 
In het verenigingsgebouw: 
 
Vergaderruimte begane grond; 
Recreatieruimten begane grond; 
 
Recreatieruimte verdieping. 
 
Bij het ontdekken van de brand: 
• Blijf kalm; 
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• Brand, waarschuw de koster, indien niet aanwezig bel 1-1-2; telefoon in de keuken; 
• Adres: Hervormde Gemeente Moerkapelle, Dorpsstraat 15-17, 2751 BB, Moerkapelle of Kerkenpad 1, 

2751 EP, Moerkapelle. 
• Voorkom uitbreiding en indien mogelijk probeer zelf te blussen; 
• Ramen en deuren sluiten; 
• Zorg voor eventuele slachtoffers 
• Denk altijd aan je eigen veiligheid. 
• Verbandtommels bevinden zich aan de muur tegenover de consistorie en achter de kostersbank in de 

kerkzaal.
• Bij ontruiming rustig het pand verlaten en verzamelen 
• Calamiteit onder controle? Informeer een kerkrentmeester. 
 
Hoe te handelen bij een brand- of ontruimingsalarm 
U wordt gewaarschuwd door de sirene van de megafoon. Pak zo nodig uw waardevolle papieren. Sluit ramen 
en deuren. Doe de deuren niet op slot. Instrueer uw bezoekers / gasten naar de verzamelplaats te gaan. U 
bent verantwoordelijk voor hen. De verzamelplaats is het schoolplein van de Rehobothschool. Volg de in-
structies van de vluchtkaart om te vluchten en maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgangen. Denk 
aan gevaar voor jezelf. Volg de instructies van de ontruimingsmedewerker of het bevoegd 
gezag. 
 

Blijf bij sterke rookontwikkeling laag bij de grond! 
 
Ga naar de verzamelplaats, dit is het schoolplein van de Rehobothschool in geval van het kerkgebouw. In 
geval van de Nieuwe Rank is dit de Pieter Posthof. 
Verlaat nooit zonder toestemming van de HBHV de verzamelplaats. 
 
Taken Koster 
Taken in relatie met een telefonische/ mondelinge brandmelding buiten de kerkdiensten: 
• Melding aannemen en gegevens noteren; 
• Waar is de brand ontstaan; 
• Wie is er al op de plaats aanwezig. 
• De melding onderzoeken. 
 
Bij een brand: 
• 1-1-2 bellen; 
• probeer te blussen; 
• denk aan eigen veiligheid; 
• hou omstanders uit de buurt. 
 
Taken in relatie met een telefonische/ mondelinge brandmelding binnen de kerkdiensten: 
• De melding onderzoeken; 
• De HBHV, dienstdoende ouderling kerkrentmeester alarmeren . 
• De brandweer opvangen met de noodzakelijke tekeningen. 
 
Begeleiding brandweer, politie of EOCKL: 
De zorg van de koster is ook het vrij maken van de aanvalswegen voor de brandweer of voor het begeleiden 
van de brandweer, politie of EOCKL via de kortste weg. 
 
Uitschakelen apparatuur: 
De koster dient in opdracht van de plaatselijke brandweer of EOCKL te zorgen voor de afsluiting van water, 
gas en uitschakeling van elektriciteit en dergelijke. 
 
Afsluiter water: De watermeter is geplaatst in de vaste kast in de keuken, van het verenigingsgebouw De 
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Rank. 
Afsluiter gas: de gasmeter is geplaatst in de meest linkse kast in de kerkenraadskamer c.q. consistorie. 
Afsluiter CV: de afsluiters zijn geplaatst in de CV ruimte in de toren en de afsluiter voor de CV ketel van de 
Rank is geplaatst onder de ketel in de CV ruimte bovenaan de trap Rankzolder. 
Schakelaar elektra: de hoofdschakelaar is geplaatst in de groepenkast in de hal tegenover de kerkenraadska-
mer. Een onderverdeelkast is geplaatst in de toren op de eerste verdieping. 
 
Uitschakelen apperatuur De Nieuwe Rank: 
 
De afsluiter water, gas en schakelaar elektra bevinden zich allemaal in de meterkast in de garderobe op de 
bovenverdieping.
 
8. Taken van de HBHV, ouderling-kerkrentmeester 

Algemeen
• Hij heeft een coördinerende en een veiligheidsfunctie; 
• Hij stelt het ontruimingsteam effectief te werk; 
• Hij wint tijdens de calamiteit voortdurend informatie in omtrent de aard, ernst en mogelijke gevolgen 

hiervan; 
• Hij is belast met toezicht op de veiligheid van het ontruimingsteam en kerkbezoekers; 
• Hij neemt zelfstandig beslissingen op basis van de bij hem aanwezige kennis en informatie. 
 
Taak bij een alarmoproep algemeen
• Hij inventariseert de aard en ernst van het incident; 
• Indien er ontruimd wordt, coördineert hij de controle op de achterblijvers; 
• Hij is een aanspreekpunt voor externe hulpverleners en overheidsdiensten; 
• Hij neemt beslissingen met betrekking tot de veiligheid van alle aanwezigen en materieel. 
 
Taak bij een brandmelding
Hij neemt contact op met de koster en verneemt de locatie. 
 
Brandweer nodig 
De brand is zodanig dat de brandweer noodzakelijk is. 
• Hij laat de externe hulpverleningsdiensten alarmeren. 
• Hij laat de bedrijfshulpverleners alarmeren. 
• Hij draagt de zorg over aan de brandweer. 
 
Gehele ontruiming van het kerkgebouw 
De dienstdoende ouderling-kerkrentmeester ontvangt het bericht dat de kerk ontruimd moet worden. Pakt 
het ontruimingsplan onder zijn zitplaats vandaan en neemt de ontruimingstekst hieruit. De tekst van de 
ontruiming is geplastificeerd op A4. De ontruimingstekst wordt gebracht naar de dienstdoende predikant en 
verzoekt hem de tekst 
voor te lezen, hetzij via de geluidsinstallatie of met de megafoon. 
 
Bommelding 
Hij stelt zich op de hoogte van de aard en inhoud van de melding. 
Hij laat de koster de externe hulpverleningsdiensten waarschuwen. 
Hij gaat zo nodig over tot ontruiming van het pand en volgt verder de taken gehele ontruiming pand (zie 
hierboven). 
De koster dient als gids voor de EOCKL. 
 
Checklist 
• Is de brandweer en zijn de andere hulpverleners gewaarschuwd? 
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• Is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet? 
• Wordt de brandweer opgevangen? 
• Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? 
 
9. Taken Bedrijfshulpverlening/ ontruimingsmedewerkers 

Opvang 
De HBHV, het opvangteam, spoedt zich naar het schoolplein van de Rehobothschool om de opvang te ver-
zorgen. 
 
Taken ontruimingsmedewerkers, diakenen 
 
Nooduitgangen: Ontruimingsmedewerkers 
De leden van het ontruimingsteam dienen in overleg met de HBHV of zijn PLV de instructies af te wachten. 
Zij dienen in elk geval de nooddeuren in de dienstruimte in de open stand houden en de kerkbezoekers naar 
de uitgangen en de verzamelplaats te verwijzen. 
 
De verzamelplaats is het schoolplein van de Rehobothschool. 
 
Zij dienen er op toe te zien dat bij de ontruiming geen kerkbezoekers terugkeren naar de ruimten. 
 
Controle van de ruimten 

De ruimten van de zijvleugel dienen systematisch gecontroleerd te worden op aanwezigheid van achtergeble-
ven personen. Gebruik de checklijst geklemd op de rode klemplaat. De checklist dient ingeleverd te worden 
bij de HBHV. 
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10. Taken van de president-kerkrentmeester 

Algemeen: 
• Hij draagt zorg voor de naleving van instructies; 
• Hij draagt zorg voor de naleving van de voorschriften met betrekking tot de veiligheid. 
• Hij is verantwoordelijk voor regelmatige controle van: 
 • blusmiddelen en EHBO materialen; 
 • installaties; 
 • bereikbaarheid van het gebouw (ook bij sneeuw en ijzel). 
• Hij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele kerkenraad, kerkrentmeesters en clublei-

dinggevenden bij: 
 • Brand; 
 • Hulpverlening; 
 • Ontruiming. 
• Hij zorgt voor de aanstelling van BHV-ers. 
• Hij wordt op de hoogte gebracht van een calamiteit, wanneer de HBHV het noodzakelijk acht, of indien 

de calamiteit van dien aard is dat de directie onmiddellijk telefonisch of mondeling verwittigd dient te 
worden. 

• Hij heeft de eindverantwoording bij een ontruiming en draagt deze over aan de HBHV. 
• Hij draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie. 
• Hij informeert zo nodig de overige belanghebbenden. 
• Hij draagt zorg voor het (laten) inlichten van familie van eventuele slachtoffers. 
• Hij informeert de media (of wijst iemand hiervoor aan), meestal in overleg met de brandweer. 
 
11. Kinderopvang tijdens kerkdiensten

Tijdens kerkdiensten vindt kinderopvang plaats. Deze kinderopvang wordt door twee kinderverzorgers 
uitgevoerd. Bij het horen van het signaal om te ontruimen, verlaten de kinderverzorgers met de aanwezige 
kinderen via het trappenhuis de verdieping. Zij begeleiden de kinderen naar de verzamelplaats van de Reho-
bothschool. De verzamelplaats is het schoolplein. 
  
Appendix 1

Verklaringen en symbolen

Hier worden symbolen en jargon verklaard die in het plan en de plattegronden worden gebruikt. 
 
Afkortingen
BHV  Bedrijfshulpverlening 
HBHV  Hoofd Bedrijfshulpverlening 
EOCKL Explosieven Opruiming Commando Koninklijke Landmacht 
PLV  Plaatsvervangend 
EHBO  Eerste Hulp Bij Ongelukken 
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Symbolen

Automatische externe defibrillator Hoofdschakelaar elektra

Afsluiter water

Afsluiter gas

Brandblusser

Brandslanghaspel

EHBO koffer

Niet met water blussen

Nooduitgang

Noodverlichting

Vluchtroute naar nooduitgang

Verzamelplaats
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Appendix 2

Incident Scenario’s

Hieronder staan twee voorbeelden uitgewerkt om aan te geven hoe een eventuele calamiteit kan verlopen. 
Een calamiteit verloopt nooit volgens een vast patroon daarom zijn onderstaande scenario’s voorbeelden. 
Voor zowel de koster als de sleutelhouder is het essentieel om duidelijk en handelend op te treden. 
 
Scenario 1 (ontruiming of evacuatie waarbij het nodig is het hele gebouw te ontruimen: brand, gaslucht, 
explosie, instortingsgevaar, etc); 
Bij de crèche ruikt men brandlucht. Een van de leiders kijkt en ziet vuur en rook. De persoon heeft geen erva-
ring met brandblusapparatuur en waarschuwt de tweede leider; 
Ze besluiten met de kinderen de ruimte te verlaten. Eén van de leiders verlaat met de kinderen de Rank via 
de nooduitgang naar de verzamelplaatsen. De tweede leider waarschuwt de andere crèche en informeert de 
dienstdoende koster; 
De koster (pakt hesje, plan etc.) vraagt kerkrentmeesters* en diakenen mee te komen om te kijken wat er aan 
de hand aangezien er een reëel gevaar is; 
In de keuken lijkt de brand nog te blussen en de koster vraagt de meegekomen mensen het vuur te blussen. 
Een van de kerkrentmeesters wordt verzocht contact op te nemen met 112 indien het vuur niet binnen korte 
tijd bedwongen is; 
Aangezien het mogelijk is dat het vuur niet geblust wordt besluit de koster de kerk te ontruimen. De diakenen 
worden gevraagd de crèches te ontruimen. Waar nodig moeten ze mensen vragen hierbij te assisteren; 
De koster gaat terug naar de kerk, onderbreekt de dienst en vraagt de predikant de ontruimingstekst voor te 
lezen, zodat de aanwezigen de kerk rustig verlaten via de nooddeuren en naar de verzamelplaats te gaan; 
Als de ontruiming goed loopt kan de koster kijken hoe de situatie in de keuken is als hij/zij hiervan nog niet 
op de hoogte is gebracht; 
Koster en kerkrentmeesters overleggen wat te doen en roepen zonodig professionele hulpdiensten op. 
 
Scenario 2 (Een persoon die dringend (medische) hulp nodig heeft, bijvoorbeeld verstikking, hartaanval, 
etc.) 
Tijdens een dienst wordt iemand onwel en zakt in elkaar. Er ontstaat commotie rond deze plaats; 
De koster (pakt hesje, plan, etc.) verzoekt omstanders ruimte te maken en verzoekt de aanwezige EHBO’ers 
en kerkrentmeesters* zich bij hem te melden; 
In overleg met EHBO’ers wordt gekeken wat de ernst is en of er een ambulance gebeld moet worden; 
Indien nodig belt een van de kerkrentmeesters een ambulance 112; 
Indien de persoon vervoerd kan worden, wordt de persoon naar de consistorie of het voorportaal gebracht 
(hier kan evt. gebruik gemaakt worden van de brancard); 
Koster handelt in overleg met EHBO’ers; 
Indien nodig wijst de koster iemand aan om de ambulance op te vangen. 
 
* Indien gewenst (door de koster) of noodzakelijk zal een van de kerkrentmeesters de leiding van een calami-
teit overnemen. Betreffende persoon zal hierbij het geel hesje aandoen als teken dat hij/ zij de leiding heeft. 
 
Appendix 3

Algemene veiligheidsinstructie 

Bij het gebruik van de Hervormde Kerk moet rekening worden gehouden met relevante veiligheidsvoor-
schriften. Voor het veilig gebruik van de kerk is een ontruimingsplan opgesteld. Sleutelhouders zijn bekend 
met dit plan en tekenen daarvoor. 
 
Bij calamiteiten
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• Bel 112 voor politie, brandweer, ambulance; 
• Adres: Hervormde Gemeente Moerkapelle, Dorpsstraat 15-17, 2751 BB. Moerkapelle 
• Gebruik indien mogelijk de brandblusmiddelen; 
• Zorg voor eventuele slachtoffers; 
• Breng jezelf niet in gevaar; 
• Waarschuw de koster of sleutelhouder; deze coördineren de calamiteit.  
• De telefoon is in de keuken; 
• De verbandtrommel bevindt zich aan de muur tegenover de consistorie en achter de kostersbank in de 

kerkzaal. 
• Bij ontruiming ALLE eigendommen laten liggen; 
• Bij ontruiming rustig het pand verlaten en verzamelen op de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen (het 

schoolplein van de Rehoboth-school of de Pieter Posthof); 
• Calamiteit onder controle? Informeer een kerkrentmeester. 
 
Vluchtwegen binnen 
De vluchtwegen en nooduitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden van obstakels. De nooduitgan-
gen zijn herkenbaar aan de bekende groene lampen. 
 
Vluchtwegen buiten 
• De vluchtwegen rondom het gebouw moeten te allen tijde worden vrijgehouden van obstakels. Ook moe-

ten ze worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs. 
• Zo nodig moet de sneeuw worden geruimd. Er is een sneeuwschuiver bij de hoofdingang van de kerkzaal 

en ook een in de Rankgang. 
• Bij ijs moet er zo nodig worden gestrooid. Gebruik daarvoor strooizout (in de toren). 
• Fietsen moeten zodanig geparkeerd worden dat deze niet de routes voor ontruiming blokkeren. 
 
Brandpreventie 
Voorkomen van brandgevaarlijke situaties is essentieel. Hiervoor gelden de volgende maatregelen: 
• Roken is niet toegestaan in het gebouw; 
• Open vuur is niet toegestaan in het gebouw. 
• Zorg voor veilige snoeren, stekkers en elektrische toestellen. Bij defect melden aan de koster; 
• Ga veilig om met vuur, gas en elektriciteit. 
 
Brandbeperkende maatregelen 
Indien er brand uitbreekt zijn er verschillende maatregelen/ acties die escalatie kunnen voorkomen: 
• Weet waar de blusmiddelen te vinden zijn (zie hiervoor de ontruimingsplattegronden); 
• Stel jezelf op de hoogte van de typen brandblusmiddelen en hoe deze te gebruiken; 
• Houd de rook- en brandwerende deuren gesloten. Dit zijn de deuren die met drangers uitgerust zijn, 

zodat ze vanzelf dichtvallen; 
• Stel in geval van aankleding zeker dat deze gemaakt is van onbrandbare materialen. Indien nodig materi-

alen impregneren met brandvertragend middel. 
 
Overige punten 
• Let op goed werkende verlichting. Bij defect melden aan de koster; 
• Zorg voor stroeve vloeren, ruim eventuele verontreinigingen gelijk op. Zorg voor stroeve traptreden; 
 
Bij controle door brandweer 
Neem contact op met het College van Kerkrentmeesters . Bij de telefoon liggen het ontruimingsplan, de ge-
bruiksinstructies, de gebruiksvergunning en het bijbehorende register. 
 
Appendix 4

Lijst met belangrijke gegevens
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Gegevens kerkgebouw:    
Hervormde Gemeente Moerkapelle   Gegevens De Nieuwe Rank: 
Dorpsstraat 15     Kerkepad 1
2751 BB Moerkapelle     2751 EP Moerkapelle
Gebruiksvergunning: GA/2004/0015 
  
Hoofdafsluitingen Kerkgebouw
Gas: In de meest linker kast in de consistorie 
Elektra: Meterkast tegenover de consistorie 
Water: Keuken oude Rank 
 
Hoofdafsluitingen De Nieuwe Rank
Gas: Meterkast garderobe bovenverdieping
Elektra: Meterkast garderobe bovenverdieping
Water: Meterkast garderobe bovenverdieping
 
Belangrijke telefoonnummers

College van Kerkrentmeesters (kerkbeheer@hervormdmoerkapelle.nl) 
H. den Hartog, voorzitter, 079-5932475 06 22 661 560 
J.C.J. van der Spek, secretaris, 079 360 4930, 06 53 765 244 
A. Voorwinden, 079 593 3393 
M. van der Tas, 079 360 4894 
 
Koster
Mw. I. Westerman-Verweij, 06 38 038 544

Coördinatoren crèchegroepen
Henriëtte van Woudenberg, 079  360 6424
Nellianne van der Knijff, 079 593 3467
 
Appendix 5 

Bommelding 
 
Formulier (telefonische) bommelding 
 
Bericht ı Tijdstip:.................................(bv. 14.55u) 
Letterlijke inhoud:..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vragen op vriendelijke toon: 
 
WANNEER springt de bom? 
 
WAAR ligt de bom? 
 
Wat voor SOORT BOM is het? 
• explosieve bom
• brandbom 
 
HOE ziet de bom eruit?
• ligt open en bloot 
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• verpakt in:.....................................................................................................................................................................
 
WAAROM doet u dit? 
 
Wie bent u? 
Indien bericht uit 2e hand: van wie/hoe hebt u dit gehoord?............................................... 
 
Identificeren berichtgever: 
Stem:    Spraak:   Taal:
Man     Langzaam   Frans
Vrouw    Normaal   Duits
Kind    Snel    Engels
Volwassene   Afgebeten   
Nederlander   Ernstig
Buitenlander    Lachend
    Opgewonden
    Luid
    Zacht
    Hakkelend
    Lispelend
    Hees/schor
 
Andere taal: ................................................................................................... 
Accent: .......................................................................................................... 
Dialect: .......................................................................................................... 
Anders: .......................................................................................................... 
 
Achtergrondgeluiden: 
• Lachen 
• Praten 
• Muziek 
• Verkeer
• Werkplaats 
• Kinderen
• Vliegtuigen 
 
Mobiele telefoon 
Anders: 
 
Appendix 6 
 
Alarmnummers kerkgebouw 
 
SPOED   Deze gegevens worden gevraagd: 
Politie  112  Hervormde Gemeente Moerkapelle 
Brandweer  112  Dorpsstraat 15 
Ambulance 112  2751 BB Moerkapelle 
 
Politie (geen spoed) 0900-8844 



20 Calamiteitenplan Hervormde Gemeente Moerkapelle
Ziekenhuizen 
Groene Hart Ziekenhuis LangeLand Ziekenhuis 
Bleulandweg 10  Toneellaan 1 
2803 HH Gouda  2725 NA Zoetermeer 
0182-505050   079-3462626 

Huisartsenpost Midden-Holland (HAP) 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
0182-322488 

Huisartsenpraktijk Moerkapelle 
Weideplantsoen 20 
2751 CB Moerkapelle 
079-5931687 
079-5932661 (spoed) 
 
Brancard: 
Deze staat in de gang tussen de kerkzaal en de Oude Rank achter de eerste steunbeer (met deken). 
 
AED: 
Deze hangt aan de muur in de gang tussen de kerkzaal en de oude Rank. 
 
Telefoon: 
Deze hangt in de keuken van de oude Rank en in de keuken van de Nieuwe Rank. 
 
EHBO doos: 
Deze hangt in het hal aan de muur tegenover de consistorie en achter de kostersbank in de kerkzaal.
 
Nooduitgangen: 
Er zijn er 4, kijk op “Vluchtplan Hervormde Kerk van Moerkapelle”.
 
LED zaklamp: 
Deze hangt bij de kosterszitplaats in de kerkzaal en in de keuken oude Rank 
 
Brandblussers: 
Er zijn er 5, kijk op “Vluchtplan Hervormde kerk van Moerkapelle”.  
 
Brandslang/haspel: 
Er zijn er 2, kijk op “Vluchtplan Hervormde kerk van Moerkapelle”.  
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Appendix 7 

Vluchtplattegronden
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Appendix 8 

Logboek

Hier worden alle wijzigingen in het plan genoteerd. Tevens wordt aangegeven wanneer een ontruimingsoefe-
ning is gegeven. 
 

Mutaties calamiteitenplan
Datum Reden Omschrijving

 
Ontruimingsoefeningen

Datum Bijzonderheden


