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Algemeen 
In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de 
Emmauskerk Middelharnis (hierna: Emmauskerk) kan worden uitgevoerd. Indien blijkt dat door het 
gebruik van dit plan bijvoorbeeld tijdens oefeningen, wijzigingen moeten worden aangebracht, dan 
wordt de gemeente hierover geïnformeerd. 
 
Ontruimingsoefeningen 
Omdat een ontruiming zo snel mogelijk moet plaatsvinden is er op dat moment geen tijd meer 
beschikbaar voor het geven van instructies. De aanwezigen dienen dus al te weten wat zij moeten 
doen, wat er met de kindergroepen gebeurt, enz.  
Er zal daarom geoefend moeten worden om iedereen vertrouwd te maken met de procedure. Dit 
gebeurt op verschillende wijzen. Het oefenen wordt periodiek herhaald. De oefeningen (indien 
bijvoorbeeld na een dienst) zullen niet altijd vooraf worden aangekondigd! 
 
Leeswijzer 
In deze toelichting is de noodzaak van een ontruimingsplan aangegeven. Na de belangrijkste 
voorwaarden waar het tenminste aan moet voldoen, volgen mogelijke situaties waarbij er ontruimd 
moet worden en andere aandachtspunten. De toelichting wordt afgesloten met een beknopte 
beschrijving van de verschillende taken die van belang zijn met het oog op het veilig gebruik van de 
kerk en de ontruiming ervan. Na de toelichting volgt de beschrijving van de ontruimingsprocedure. 
Waar nodig wordt verwezen naar de bijgevoegde afbeeldingen. 
 
Wat is een ontruimingsplan? 
Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo 
snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en afspraken die 
hierbij nodig zijn, staan beschreven in het ontruimingsplan. 
Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat het eventueel ontruimen zo goed en 
veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft het in de praktijk geen 
waarde. Hiervoor worden dan ook periodiek een aantal oefeningen gepland voor het aanleren en voor 
het opfrissen van de kennis. Op deze wijze wordt er op een goede wijze inhoud gegeven aan het ook 
op dit punt zorgvuldig omgaan met elkaar. 
 
Voorwaarden voor een goed ontruimingsplan 
Het doel van een ontruimingsplan is een snelle en veilige ontruiming. Dit kan alleen worden 
gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:. 

 duidelijkheid over de werkwijze. 

 bekendheid met de procedure. 

 discipline tijdens een ontruiming, zodat deze rustig en volgens de beschreven procedure kan 
worden uitgevoerd.  

 alertheid: het naar elkaar omzien, met name het letten op en het helpen van gasten, ouderen, 
lichamelijk gehandicapten en kleine kinderen. 

 
Mogelijke oorzaken van of redenen voor een ontruiming 
Voor de duidelijkheid wordt hier een aantal situaties genoemd waardoor het noodzakelijk kan zijn om 
de kerk te ontruimen. Deze lijst is niet volledig! 

 Rookontwikkeling in de keuken, de crècheruimte, vergaderzaal of de kerkzaal.  

 Rookontwikkeling door kortsluiting in een elektrisch apparaat. 

 Brand in het kerkgebouw. 

 Gaslekkage. 

 Bommelding of andere dreiging. 

 Reanimatie.  

 Uitval elektriciteit  
 
Denk daarnaast ook aan een brand in de directe omgeving, een gaslekkage vlak bij het gebouw of 
een ontruiming in opdracht van politie of brandweer. 
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Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming 
Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, mindervaliden en kinderen. Een rustige 
ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en men 
elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en eventuele 
instructies zijn dan duidelijker te horen.  
 
Uitvoering en begeleiding van de ontruiming 
De dienstdoende koster is leider van de ontruiming en wordt daarin ondersteund door in de kerk 
aanwezige hulpkosters +EHBO en BHV ers 
 
Voor de begeleiding van de ontruiming beschikt de kerk over een aantal broeders en  
zusters welke beschikbaar zijn voor deze taken. Deze personen hebben een basisinstructie gehad 
voor het begeleiden van een ontruiming van de kerk. Ze worden hier aangeduid als bijzondere 
hulpverleners (BHV-er). Tijdens de ontruiming zullen ze worden ingezet conform de procedure. De 
dienstdoende koster bepaald op dat moment welke hulpverlener waar wordt ingezet. Daarnaast 
handelen ze op eigen initiatief op basis van hun instructie. 
 
De kosters en de bijzondere hulpverleners ontvangen periodiek een instructie over hoe te handelen bij 
een ontruiming en hoe zij dienen om te gaan met de aanwezige blusmiddelen. Opgeleide EHBO-ers 
of artsen uit de gemeente ondersteunen (primair) indien er medische hulp moet worden verleend. 
Indien er geen medische hulp verleent hoeft te worden ondersteunen ze bij de ontruiming (secundaire 
taak EHBO).  
 
De hulpverleners (beheerder -koster, hulpkosters, BHV-ers en EHBO-ers) zijn herkenbaar d.m.v. een 
geel hesje.  
 
Voor de instructies voor de gemeenteleden / aanwezigen kan een megafoon worden gebruikt. Deze 
megafoon wordt uitsluitend gebruikt door de dienstdoende koster of een door hem aangewezen 
persoon.  
 
Aandachtspunten voor de verzamelplaatsen na de ontruiming 
De regel is dat de aanwezigen zich verzamelen bij het plein van het SJEM gebouw  Dit wordt door de 
bijzondere hulpverleners aangegeven. De auto’s mogen niet worden verplaatst zonder toestemming 
van deze hulpverleners! 
 
De weg en toegangsweg naar de hoofdingang van de kerk moet worden vrijgehouden voor de 
hulpverleningsdiensten! Tijdens de ontruiming en zo lang daarna als dat nodig is, is er een 
coördinatiepunt. Dit bevindt zich bij de Kerkenraadskamer  De dienstdoende koster en eventueel door 
hem aangewezen personen bevinden zich hier. 
 
De melding van een calamiteit in/bij de kerk wordt door de dienstdoende koster gemeld aan de 
hulpverlenende instanties (politie/brandweer etc.). De koster is tevens ten tijde van de ontruiming en 
daarna het aanspreekpunt voor de brandweer en/of hulpverleners. 
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Procedure voor het ontruimen van de kerkzaal                     
 

1. Het starten van een ontruiming                                   
 
1.1.1 De koster van dienst geeft opdracht voor ontruiming en leest het speciale blad (bijlage 3) met 
ontruimingsinstructies voor. Indien nodig geeft de dienstdoende koster aanvullende informatie.  
 
1.1.2 Een aanwezige hulpkoster belt in opdracht van de koster van dienst de hulpdiensten via 112 en 
geeft door dat er een calamiteit is in de Emmauskerk aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis. 
 
1.2. De koster van dienst geeft een melding en wijst BHV-ers aan voor plaatsen, waardoor de 
aanwezige BHV-ers weten dat er een ontruiming gaat plaatsvinden en zij in actie moeten komen. 
 
1.3. Vervolgens wordt de verdere informatie van het speciale blad voorgelezen en wordt de kerkzaal 
op dat moment via de (nood)uitgangen ontruimd. 
 
1.4 Op de volgende locaties gaan BHV-ers staan: ingang crècheruimte, ruimtes kindernevendienst, 
hal, hoofdingang (nooduitgang A), nooduitgang B ,nooduitgang C, nooduitgang D , en nooduitgang E 
.Hun taak is om mensen naar de juiste uitgangen te geleiden. De BHV-ers zijn herkenbaar aan hun 
gele hesjes. 
 
1.5 Op de volgende buiten locaties gaan BHV-ers staan: nooduitgang A, nooduitgang B, nooduitgang 
C , nooduitgang D  en nooduitgang E en de verzamelplaats (minimaal 2). Hun taak is om mensen naar 
de verzamelplaats te begeleiden.  
 
1.6. Iedereen gaat via de kortste vluchtroute naar buiten. Indien nodig volgen hiervoor instructies door 
de koster van dienst of een door hem aangewezen persoon.  
 
1.7. De BHV-ers controleren nadat de kerkgangers de kerk hebben verlaten snel alle ruimten. 
 
1.8. Ontruiming heeft 1

ste
 prioriteit, BHV-ers die daarbij niet betrokken zijn bestrijden de bron, indien 

mogelijk.  
 
2. Einde ontruiming of ontruimingsoefening 
 
2.1. De koster van dienst geeft aan wanneer een ontruiming (oefening) is beëindigd. 
 
2.2. De koster van dienst geeft aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt er over de 
volgende onderwerpen informatie gegeven: 

- Of de directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven. 
- Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is. 
- Of de kerkdienst / bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd. 
- Of de geparkeerde auto’s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden. 

 
2.3. Eventuele opmerkingen over de ontruiming en de procedure en eventuele vragen en/of 
opmerkingen van de aanwezigen worden door de bijzondere hulpverleners aan de dienstdoende 
koster doorgegeven voor het evaluatieverslag. 
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Procedure voor het ontruimen van de crèche en kindernevendienst 
 

 
De BHV-er die positie inneemt bij de ingang naar de crèche waarschuwt de aanwezige kinderoppas. 
Een tweede BHV-er waarschuwt de leider/leidster van de kindernevendienst. 
 

1. De crècheruimte en kindernevendienst worden via de dichtstbijzijnde nooduitgang ontruimd.  
Indien mogelijk gebeurt dit altijd op hetzelfde moment dat de kerkzaal wordt ontruimd. 
( Zaal  1 en 2 via het uitzetraam grenzend aan de fietsenstalling ) 

2. BHV-ers zonder directe taak helpen bij de ontruiming van de crèche en de verteldienst. 
3. Kinderen die kunnen lopen worden door een begeleider(ster) naar buiten gebracht en bij 

elkaar gehouden, ( door middel van een vluchtkoord die in zaal 1- 4-5 en aanwezig is) De 
andere begeleiders(sters) nemen de overige kinderen mee (met gebruik van maxicosi’s of 
kinderwagens waar nodig). 

4. Als iedereen buiten is gaat de leiding met alle kinderen naar de verzamelplaats en worden 
daar overgedragen aan de ouders. 

5. Nadat alle kinderen zijn afgehaald, meldt de oudste begeleider(ster) zich met dit bericht bij de 
dienstdoende koster. Deze bevindt zich bij de Kerkenraadskamer . 
 
 

 
 
Bijlage 3: Tekst voor ontruimingsopdracht  
 
Onderstaande tekst wordt rustig en duidelijk voorgelezen door de microfoon of megafoon door de 
dienstdoende koster, of een door hem aan te wijzen persoon.  
 
Hulpverleners: op uw plaatsen! 
 
Broeder en zusters, kinderen, 
 
Omwille van de veiligheid dient iedereen de kerk nu te verlaten.  
 
Verlaat u alstublieft de zaal via de hoofdingang of via de nooduitgangen aan de zijkant van de 
kerkzaal. 
 
Volg hierbij de aanwijzingen op van de hulpverleners en de koster. 
 
Wij verzamelen ons bij het SJEM gebouw  
 
Neem geen jassen mee, deze kunt u op een later moment ophalen. 
 
De kinderen uit de crècheruimte en de kindernevendienst worden nu naar buiten gebracht door de 
leiding en wachten buiten op u. 
 
Helpt u alstublieft ouderen of mensen die slecht ter been zijn. 
 
Zodra de situatie onder controle is zal de dienst worden hervat of ontvangt u nader bericht. 
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Bijlage 2 : Overzicht s tekening vluchtroutes Emmauskerk Middelharnis  
In alle zalen / kerkzaal / ontmoetingsruimte bevindt zich een vluchtplan/route  
 

 


