
BHV- en EHBO-plan 

Vanwege de renovatie en verbouwing van het kerkgebouw waren we (team BHV) genoodzaakt om 

het BHV- en EHBO-plan te actualiseren. Voor ons aller veiligheid is het belangrijk om in grote lijnen 

de procedures van ontruiming en EHBO bij u kenbaar te maken. Neem onderstaande rustig door. 

 

Automatisch brandalarm: Het kerkgebouw is voorzien van een automatisch brandmeldsysteem. 

Wanneer een melder rook detecteert zal er een akoestisch signaal afgaan. (Slow-whoop)  

Zonder verdere aankondiging wordt dan direct overgegaan tot ontruiming van het gehele 

kerkgebouw. 

Ontruiming zonder automatisch brandalarm: Als we genoodzaakt zijn om het kerkgebouw te 

ontruimen, dient u altijd de aanwijzingen van de BedrijfsHulpVerleners op te volgen. (Dit kan 

bijvoorbeeld nodig zijn bij brand in de directe omgeving van het kerkgebouw) 

Verzamelplaats: De verzamelplaats is het grasveld aan de overzijde van het kerkgebouw. Woont u in 

de directe omgeving van de kerk en kunt u lopend naar huis adviseren we u om direct naar huis te 

gaan. Bent u met de auto of fiets dan wordt u verzocht te verzamelen op het grasveld. Het is niet 

toegestaan om tijdens de ontruiming uw auto of fiets te pakken. 

Crèche: Tijdens een ontruiming zullen de kinderen van de crèche meegegeven worden aan 

volwassenen. Deze kinderen worden apart verzameld bij het peuterspeeltuintje naast de 

verzamelplaats. (Deze zal binnenkort omheind worden.) 

Na registratie door de oppas kunt u uw kind(eren) meenemen naar de verzamelplaats. 

Na ontruiming: In overleg met de hulpdiensten worden er vervolgstappen genomen. Volgt u a.u.b. 

de aanwijzingen van de BHV-ers op. 

 

EHBO: 

Bij onwelwording: Bij onwelwording van een persoon zal vanuit het BHV- en EHBO-team actie 

ondernomen worden. Ziet u iemand onwel worden, dan kunt u dit aangeven door bijvoorbeeld even 

te gaan staan en de aandacht te trekken.  

Overige activiteiten: Tijdens verenigingsavonden, catechisatie-avonden etc. ligt de verantwoording 

van ontruiming en/of EHBO bij de desbetreffende leiding, of (kundige) aanwezige(n). 

De (hulp)koster zal -indien aanwezig- hierbij assisteren.  

Volledig ontruimings- en EHBO-plan: Wilt u het volledige plan inzien, dan kunt u dit opvragen bij J.L. 

Zijl. Het zal per mail verzonden worden. 

Namens het team, 

J.L. Zijl 

 

 

 


