Korte handleiding veiligheid en preventie
voor de gebruikers van de Gereformeerde Kerk aan de Dreef in Kockengen
In de hal/ingang aan de Dreef is de meterkast waarin zich bevinden:
 de hoofdschakelaar (elektra);
 de gaskraan;
 de telefoon;
 de verbandtrommel (ook één in keuken aanwezig)
 de branddeken (ook één in keuken aanwezig)
 de lijst met alarmnummers en BHV- ers ( koster als leidinggevende);
 de BHV hesjes.
 de sleutel van de hal van de aanleunwoningen van woonzorgcentrum Overdorp
voor het ophalen van de AED.
Rechts om de hoek van de klapdeuren hangt tussen de kapstokken een brandhaspel welke is te
gebruiken door de aanvoerkraan open te draaien en de slang dan naar de brandhaard te trekken.
Links om de hoek van de klapdeuren is de kerkzaal met nooduitgangen aan de Dreef kant en
aan de kant van woonzorgcentrum Overdorp, welke met één handeling zijn te openen. Boven de
nooduitgangen bevindt zich verlichting met vluchtwegaanduiding.
Naast de Kerkzaal is de puntzaal (lokaal 4) welke te verlaten is via de nooddeur aan de
achterkant, te openen met een draaicilinder.
Eveneens voorzien van een verlichte vluchtwegaanduiding.
Er tegenover liggen de twee andere zalen (lokaal 2 en 3) welke via dezelfde nooddeuren zijn te
verlaten.
Aan de Dreef kant is de kerkenraadkamer (lokaal 1) die de ingang als nooddeur kan gebruiken.
In het keukentje is ook een branddeken en een kleine verbandtrommel aanwezig.
Bij calamiteiten: probeer het pand zo rustig mogelijk te verlaten, en te verzamelen bij
Woonzorgcentrum Overdorp zodat de leidinggevende weet dat iedereen in veiligheid is en
vertrek niet eerder dan na zijn of haar toestemming.
Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen van de kinderneverdienst en crèche met de leiding naar
buiten en komen op het plein bij woonzorgcentrum Overdorp bij hun ouders.
Het gehele ontruimingsplan is op de website van de kerk te lezen.
Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.
(namen zie website)

Met vriendelijke groeten,
College van kerkrentmeesters.

25 – 11 -2012 korte handleiding veiligheid en preventie Gereformeerde Kerk Kockengen
31 - 12 -2012 www.gereformeerdekerkkockengen.nl/Algemeen/kerkgebouw/ontruimingsplan

