Afspraken m.b.t. brandveiligheid in de Vredehorst (03 dec 2018)
Situatie
Algemeen

Huidige situatie

Wekelijkse
eredienst

Brandende Paaskaars in
een standaard op het
liturgisch centrum
Brandende kaarsen op
tafel

Kindernevendienst

Brandend waxinelichtje in
lantaarn op tafel in
kerkzaal
Brandende kaars op tafel
in kelder
Brandende doopkaarsen
op tafel
Brandende trouwkaars op
tafel
Brandende kaarsen in
schaal bij de tafel
Brandende kaars bij de
baar
Brandende waxinelichtjes
op een tafel in de kerkzaal

Jongerendiensten
Doopdienst
Trouwdienst
Rouwdienst

Laatste zondag
van het kerkelijk
jaar

Kerst / Advent

Brandende kaarsen op de
tafel (4 + 1)

Pasen

Brandende kaarsen in de
kerkzaal

Vergaderingen /
zaalgebruik
Stiltecentrum

In- en uitdragen van
brandende Paaskaars
Brandende kaars op tafel
Brandende kaarsen op
tafel

Brandende kaars in schaal

Nieuwe situatie
- De voorganger of ambtsdrager is verantwoordelijk voor de
brandveiligheid op het liturgisch centrum.
- Een branddeken is binnen handbereik.
- Een brandveilige plaat waarop de standaard gemonteerd wordt.
- De kaars wordt met wiggen vastgezet.
- De kaars wordt voor de dienst door de koster aangestoken.
- Een aan de tafel bevestigede brandveilige standaard.
- Alleen de voorganger of de ambtsdrager mogen de kaarsen op het
liturgisch centrum met een aansteekkaars aansteken.
- Onder supervisie van de ambtsdrager of voorganger mogen
kerkgangers de kaars met een kaarsenaansteker aansteken.
Voldoet
- De waxinelichtjes worden voor de dienst door de koster
aangestoken
Vervangen door LED-kaarsen
- Een aan de tafel bevestigede brandveilige standaard.
- Alleen de voorganger of de ambtsdrager mogen de kaarsen op het
liturgisch centrum met een aansteekkaars aansteken.
- Onder supervisie van de ambtsdrager of voorganger mogen
kerkgangers de kaars met een kaarsenaansteker aansteken.
- Een aan de tafel bevestigde brandveilige standaard.
- De kaars wordt voor de dienst door de koster aangestoken.
- Tafel (4 stuks) met een stalen plaat en opstaande rand.
- Op de tafel staat een kaars waaraan de gemeenteleden een
waxinelichtje aansteken.
- De gemeenteleden plaatsen het waxinelichtje op de tafel.
- Per tafel staat een ambtsdrager die voor de orde en
brandveiligheid verantwoordelijk is.
- Per tafel is een branddeken binnen handbereik aanwezig.
- Er wordt een opdracht aan Gert kuiper en Bernardus Annen
gegeven om een standaard te maken die aan de eisen voldoet.
- De nieuwe standaard wordt aan de tafel bevestigd.
- De voorgaande situatie - waarbij de gemeente in een kring
brandende kaarsen vasthielden - is niet meer toegestaan.
- Identieke werkwijze als bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
- Uitzondering wordt toegestaan.
- Er loopt een ambtsdrager met een branddeken mee
Gesloten lantaarn met waxinelichtje
- Een stalen standaard voor ca. 15 waxinelichtjes (op één rij).
- De standaard wordt aan de voorkant van het meubel bevestigd.
- De waxinelichtjes worden door de koster van tevoren in de
standaard geplaatst.
- De waxinelichtjes worden met een kaarsenaansteker aangestoken.
(door gemeenteleden die daar behoefte aan hebben)
- Een aan de tafel bevestigde brandveilige standaard.
- De kaars wordt voor de dienst door de koster aangestoken.

