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In een bijeenkomst georganiseerd door het Platform Kerk en Ramp Zeeland is door de Veiligheidsregio
Zeeland een predikantenechtpaar uit Alphen a/d Rijn uitgenodigd om hun ervaringen te vertellen van de
gebeurtenissen die zich op 9 april 2011 in Alphen a/d Rijn hebben afgespeeld.
De predikanten van Protestantse gemeente ‘de Bron’ te Alphen a/d Rijn, namen het initiatief tot openstelling
van hun kerkgebouw na het schietincident (Tristan van der Vlis) in het ernaast gelegen winkelcentrum.
Uit deze bijeenkomst hebben wij een aantal belangrijke zaken opgepakt die wij u als aandachtspunt willen
aanreiken :
Wees als kerk bereikbaar. Laat je kennen. Dat kan onder meer door actief mee te werken in
overlegsituaties met de overheid. Denk aan een werkgroep Kerk & School of een werkgroep Kerk
& Overheid. Dat kost menskracht en inzet. Wanneer dergelijke verbanden nog opgezet moeten
worden als er een calamiteit is dan ben je te laat!
Een voorganger kan alleen beschikbaar zijn voor maatschappelijke dienstbaarheid wanneer zijn
of haar kerkenraad al eerder heeft aangegeven zoiets belangrijk te vinden. Het vergt veel tijd en
kan veel van een voorganger vragen.
Durf als vertegenwoordiger vanuit de kerk om aandacht te vragen voor de levensbeschouwelijke
kanten in de verschillende stappen die gezet worden na een calamiteit. Er wordt soms onbewust
aan voorbij gezien, terwijl er op allerlei manieren zichtbaar wordt hoeveel behoefte er is aan
duiding, inbedding en spiritualiteit.
Helder laten zijn dat je hulpverlener bent! Niet door het dragen van hesjes want die zijn er al
genoeg! Mogelijk dat er vellen met grote stickers klaar kunnen liggen met de naam van

de kerk.
Houd intensief contact met slachtofferhulp, zij doen nagenoeg hetzelfde werk!
Laat contacten met de media over aan de professionals zoals de politie, zij hebben hiervoor
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de kennis in huis. Informeer ook uw vrijwilligers hier over.
Bij de nazorg is gebleken dat dit zeker niet snel gaat en ook niet simpel is, besteed hier veel
aandacht aan, en roep desnoods de hulp in van het comité of van een professionele organisatie.
Zorg dat er nazorg is geregeld voor de vrijwilligers die ingezet zijn. Ook voor uw predikant(e) /
voorganger kan er nazorg nodig zijn!
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