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Achtergrondinformatie
Meestal verloopt een kerkdienst zonder calamiteiten. Maar het kan natuurlijk
gebeuren dat er, bijvoorbeeld, iemand onwel wordt. Gebeurt er iets onverwachts
in een dienst, dan spreken we van een calamiteit. De kerkenraad is verantwoordelijk voor een veilige
situatie. Met elkaar moeten we voorbereid zijn en weten wat we moeten doen.
We merkten dat onze aanpak beter kan. Daarom hebben de kerkrentmeesters, samen met de
commissie van advies en bijstand, het initiatief genomen om een hulpverlenersteam op te zetten.
Dat is inmiddels geregeld.
Het hulpteam komt in actie
Wanneer er een calamiteit is, komt het hulpteam in actie. Het team bestaat nu uit een groep van 11
gemeenteleden. Elke dienst zijn er wel een paar aanwezig. Er zijn twee scenario’s die belangrijk zijn
om te vermelden.
Scenario 1
Iemand wordt onwel. Het hulpteam schiet te hulp en constateert dat de persoon in kwestie wel/niet
in de kerk kan blijven. Degene die onwel geworden is wordt geholpen en eventueel meegenomen de
kerk uit. De dienst wordt, indien nodig, even onderbroken.
Scenario 2
Iemand wordt onwel. Het hulpteam schiet te hulp en constateert dat er sprake is van een acute
noodsituatie. In dat geval is er overleg tussen de dienstdoende kerkrentmeester die dienst heeft en
een lid van het hulpteam. In deze situatie gaan we over tot een zogenaamde ontruiming.
Wat te doen bij een ontruiming
De dienstdoende kerkrentmeester legt de dienst stil. Hij geeft kerkenraadsleden opdracht om de
ontruiming te begeleiden. Er volgen instructies voor iedereen in de kerk. Deze punten zijn belangrijk
bij een ontruiming:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blijf rustig
Volg instructies op!
Ga niet naar huis. Ga niet met de auto weg
Verzamel op het dorpsplein, schuin achter de kerk
Wacht tot hulpdiensten zijn gearriveerd
Wacht tot het sein wordt gegeven dat iedereen naar huis kan

Misschien onthoudt niet iedereen al deze punten. Het belangrijkste is in elk geval: luister naar
instructies en volg ze op. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat hulp snel en ongehinderd ter
plaatse kan komen.
Met vriendelijke groet,
Het hulpteam
De commissie van advies en bijstand
De kerkenraad

