
Ontruiming Adventskerk

Instructie
Het kan gebeuren dat er een situatie ontstaat 
waarin de kerk vanwege een direct gevaar of 
vanuit voorzorg ontruimd moet worden. Als dat 
aan de orde is wordt altijd de hele kerk (dus alle 
ruimten) ontruimd. Met name als er veel mensen 
in de kerk zijn (zoals tijdens de eredienst) is het 
van belang dat van alle mogelijke vluchtroutes 
gebruik wordt gemaakt. Daarom wordt u op deze 
manier geinformeerd over de ‘vluchtroutes’ in de 
kerk.

Wanneer wordt er ontruimd?
Bij (dreigend) gevaar of vanuit voorzorg als daar 
om een andere reden aanleiding voor is.
 
Hoe gaat de start van de ontruiming in zijn werk?
Als uitgangspunt: doordat via de luidsprekers een alarmsignaal te horen is, afge-
wisseld met de ontruimingstekst die in het kader is te lezen. Maar ook als de 
aanwezige BHV-ers hun oranje veiligheidshesje aantrekken en instructie geven 
moet u die opvolgen.

Welke route volg ik?
De kerk kent in totaal twaalf (nood)uitgangen. Vier daarvan worden gebruikt om 
de ruimtes achterin de kerk te ontruimen. De overige routes vindt u door in de 
kerkzaal op de groene bordjes te letten. Op de plattegrond op de achterzijde ziet 
u welke uitgangen er gebruikt kunnen worden. Let op dat er uitgangen zijn die 
normaal niet/weinig worden gebruikt. Al deze deuren kunnen van binnenuit 
zonder sleutel worden geopend. U kiest de route die voor de hand ligt vanaf uw 
plek. Volg de aanwijzingen van de BHV-ers. Ga na het verlaten van de kerk naar 
het Rijnplein. Ga niet naar huis!

Wat doe ik niet?
Uw jas ophalen, tegen de richting in lopen,
of de gang bij de achterzalen ingaan.

Ontruimingssignaal:
 

“Hier volgt een belangrijke 
mededeling: In verband met 
een calamiteit wordt 
iedereen verzocht het 
gebouw te verlaten. 
Voor de kinderen in de 
oppas wordt al gezorgd! 
Blijf rustig en volg de 
aanwijzingen van de 
BHVers op.  Let op 
gemeenteleden die niet snel 
ter been zijn. ”
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Aan de achterzijde van de kerk zijn vier nooduitgangen.
Ga nooit kinderen/volwassenen zoeken in de zalen. Zij zijn als eerste buiten.

Alle drie de uitgangen van de
ontmoetingsruimte kunnen gebruikt worden. Niet alleen de middelste.
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