Kerkrentmeesters

E.H.B.O. Commissie en protocol

Contactpersoon:
C.H. Donken (koster)
Doelweg 62
4691 CT Tholen
Bij een ontruiming heeft de coördinator de leiding geassisteerd door een team.
Ervan uitgaande dat de kerkdienst op een eerbiedvolle wijze moet doorgaan, is het protocol
van de commissie tijdens de kerkdienst als volgt:
1. De kerk is verdeeld in drie blokken waarvoor twee coördinatoren zijn.
*

Middenschip is Jacco Geilings

*

Noord- en Zuidtransept is Leen Eerland

2. U zit naast een slachtoffer en seint d.m.v. de hand op te steken de coördinator van
het betreffende deel van de kerk in.
3. De coördinator gaat als eerste naar het slachtoffer en geeft aan welke gemeenteleden de bank moeten verlaten. Zij krijgen een andere plaats op aanwijzing van de
koster.
4. De coördinator stelt (indien mogelijk) een diagnose.
5. Door middel van het opsteken van de vingers roept hij het benodigde aantal
E.H.B.O. –ers op.
6. De E.H.B.O. –ers halen het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en
vervoeren het naar de entree onder de toren en verlenen de juiste eerste hulp.
“Eventuele reanimatie vindt bij voorkeur onder de toren plaats”.
7. De (hulp)koster belt een arts en/of ambulance en gaat naar buiten om de arts of
ambulance te wijzen welke toegang van de kerk gebruikt moet worden.
8. De predikant en/of de familie wordt door de (hulp)koster op de hoogte gebracht.
9. De E.H.B.O.-ers worden tevens ingezet bij een alarm vanuit de Wingerd waarbij op
aanwijzing van de koster een aantal leden de ontruiming ter hand nemen.
Tijdens punt 3 van het protocol, geeft de predikant één of meer psalmverzen op. Kan de
kerkdienst weer worden voortgezet, dan geeft de (hulp)koster opdracht aan organist of in
de bank van de kerkrentmeesters om d.m.v. het lampje de organist opdracht te geven om
te stoppen met het orgelspel.
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