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Calamiteiten tijdens de Eredienst in Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

In deze richtlijnen zal nader worden ingegaan op de afspraken, die van toepassing zijn, als zich calamiteiten 

voordoen tijdens de Eredienst in Open Hof Ommoord.  

Onwel worden tijdens de dienst 

1. Het onwel worden wordt in het algemeen het eerste geconstateerd door de kerkganger(s), die zich in de 

directe omgeving van het slachtoffer bevindt/bevinden. Soms kan de voorganger dit vanuit zijn/haar positie 

ook constateren. 

 

2. Degene die het onwel worden constateert benadert/roept de koster en/of de ouderling van dienst, die op 

zijn/haar beurt kijkt wie er spoedeisende hulp kan bieden door b.v. te vragen of er een “deskundige” 

hulpverlener aanwezig is. 

 

3. Het is van belang dat iedereen rustig blijft. 

 

4. Blijkt de patiënt “flauw” gevallen te zijn, o.i.d., dan wordt deze door de hulpverlener(s) eventueel met een 

rolstoel naar een andere ruimte gebracht. De dienstdoende koster zorgt er dan voor dat de rolstoel gehaald 

wordt.  

 

5. Door de eventuele hulpverlener(s) wordt beoordeeld of 112 gebeld dient te worden. 

 

6. Indien noodzakelijk wordt, in principe door de koster, 112 gebeld. Daarbij melden: “Kerkelijk Centrum Open 

Hof Ommoord” aan de G.B. Shawplaats/Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam. Vervolgens staat er iemand 

op de uitkijk en wordt ervoor gezorgd dat de deur van de nooduitgang van de Vredeszaal geopend is.  

 

7. Als door de hulpverlener(s) een acute hartstilstand wordt geconstateerd zorgen de dienstdoende koster, de 

ouderling van dienst en (in overleg) de voorganger ervoor dat er voldoende ruimte is zodat er terplekke 

gereanimeerd kan worden en dat (in overleg) de kerkzaal eventueel ontruimd wordt. 

 

8. Rekening houdend met de ernst van de situatie zal de voorganger de dienst wel of niet voortzetten. Als er 

een gastvoorganger voorgaat wordt deze door de ouderling van dienst geadviseerd. Als er besloten wordt 

dat de dienst niet wordt voortgezet kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een gebed uit het 

Dienstboek (deel XIII, nummer 166/167). Zie pagina 834-835, een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed. 

 

9. De dienstdoende koster is verantwoordelijk voor de coördinatie en de ouderling van dienst communiceert de 

nodige aanpak met de voorganger. 

In geval van brand 

1. Altijd 112 bellen.  

Daarbij melden: “Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord” aan de G.B. Shawplaats/Hesseplaats 441, 3069 

EA Rotterdam. 

 

2. De dienstdoende koster seint de ouderling van dienst en de voorganger in. 

 

3. De kerkgangers worden zo snel mogelijk, door de dienstdoende koster, de ouderling van dienst en 

eventueel de voorganger, naar buiten geleid.  
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijs ik u naar het bijgaande addendum. 

Opsteller en vaststelling 

Aldus opgesteld, september 2018 door Joost Barendrecht. 

V1 – Dd. 08.10.2018 vastgesteld door WKO.  

V2 – Dd. 30.06.2019, door Joost Barendrecht, eredienst gewijzigd in Eredienst. Gezien de beperkte omvang van de 

wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan KKO/WKO. 

 

V3 – Dd. 06.02.2020, door Egbert van Rossum en Joost Barendrecht, 2x bij 112 het adres aangepast. Gezien de 

beperkte omvang van de wijzigingen, is het niet noodzakelijk V3 voor te leggen voor goedkeuring aan de Werkgroep 

Eredienst. 


