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Inleiding 
Deze privacyrichtlijn voor het gebruik van kerk-TV in wijkgemeente De Open Hof te 
Veenendaal, is opgesteld als handreiking door en voor het beamteam. Het bevat de 
spelregels die zijn afgesproken ten aanzien van het in beeld brengen van de eredienst voor 
de mensen thuis. 

Nieuw in deze versie 

Versie  Datum Aanpassingen 

1.0 29-11-‘19 Eerste versie 
   

Vaststelling 

Het document is vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 25 november 2019. 

Communicatie 

De vastgestelde versie van dit document zal via de website beschikbaar worden gemaakt. 
Daarnaast zal via de gemeente via zondagsbrief, Samen Eén en beamer op de hoogte 
worden gebracht van het feit dat er een vastgestelde privacyrichtlijn kerk-TV is. 

Voorts moeten alle mensen die herkenbaar in beeld komen hiervan expliciet op de hoogte 
worden gebracht. Voor een aantal doelgroepen is dit ook opgenomen in de tekst. Daarnaast 
zullen bijvoorbeeld ook de gastpredikanten, muzikanten, lectoren, et cetera moeten worden 
geïnformeerd. 

De verantwoordelijkheid voor het communiceren van de privacyrichtlijn kerk-TV ligt bij de 
kerkenraad. 

Bezwaarprocedure 

Bezwaren tegen deze privacy richtlijnen kunnen worden gericht aan de scriba van de 
kerkenraad. U kunt hiervoor een mail sturen met daarin een toelichting op hetgeen waar 
tegen u bezwaar wilt maken. Het mailadres is: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl. 
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Algemene uitgangspunten 
Bij het in beeld brengen van de eredienst met behulp van kerk-TV worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Voor iedereen die de kerkzaal betreedt is onomstotelijk duidelijk dat 
er video opnames worden gemaakt. Niet alleen bij de ingang hangt 
aan weerszijde van de entree op ooghoogte (circa 160 cm) een 
bordje, maar ook op een aantal strategische punten in de kerkzaal 
zelf. 

2. Kerkgangers/gemeenteleden die de kerkdienst komen bezoeken, worden niet bewust 
met hun gezicht in beeld gebracht. Er zijn wel situaties waarbij deze doelgroep wel van 
achteren in beeld wordt gebracht. Hierbij kan niet voorkomen worden dat mensen 
kunnen worden herkend op basis van andere kenmerken zoals lengte, haar en kleding. 

3. Alles wat op het podium gebeurt, wordt in beeld gebracht. Dit betekent dat iedereen die 
een rol heeft in de eredienst herkenbaar is via kerk-TV. Het gaat hierbij niet alleen om 
de voorganger, maar bijvoorbeeld ook om ouderling van dienst, lector, et cetera. 

4. Iedereen die een taak heeft in de dienst, kan in beeld worden gebracht. Dit geldt ook 
voor personen die betreffende taak niet uitvoeren op het podium zoals bijvoorbeeld 
muzikale begeleiding in de vorm van een combo of band. Betreffende personen worden 
alleen in beeld gebracht als het toegevoegde waarde heeft voor de mensen thuis.  

5. Het is niet ondenkbaar dat tijdens het in beeld brengen van activiteiten die zich niet 
afspelen op het podium (zie punt 4), kerkgangers/gemeenteleden herkenbaar in beeld 
komen. Bij het instellen van de camerapositie zal hier zo goed mogelijk rekening mee 
worden gehouden. Daarnaast zal met behulp van een plattegrond worden aangegeven 
waar het risico om herkenbaar in beeld te komen het grootst is. 

6. Na de dienst wordt een sheet naar de mensen thuis gepresenteerd met informatie over 
de dienst. Bijvoorbeeld wie de voorganger was en waar de mensen terecht kunnen met 
vragen. In deze sheet wordt het camerabeeld ingemixt van kerkgangers die de kerk 
verlaten. Dit wordt dusdanig gedaan dat de kerkgangers/gemeenteleden niet 
herkenbaar zijn. 

7. De uitzendingen via kerk-TV zijn in principe openbaar en zitten dus niet achter een code. 
Het beheer van het uitzenden van diensten via een code is ondoenlijk. Alle 
gemeenteleden die vanuit huis de dienst live willen meebeleven en/of later willen 
terugkijken, moeten eerst de code opvragen. Om te voorkomen dat de code “een eigen 
leven gaat leven en door gemeenteleden zelf wordt doorgegeven, zou de code iedere 
dienst moet worden aangepast. Het zou dan onevenredig veel beheer vergen. Voor 
bepaalde bijzondere diensten wordt een uitzondering gemaakt op deze regel. 
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Bijzondere gebeurtenissen tijdens de dienst 
Er zijn verschillende gebeurtenissen die extra aandacht vragen ten aanzien van kerk-TV. Voor 
al deze gebeurtenissen die tijdens de dienst plaatsvinden zijn afspraken gemaakt over de 
manier waarop het in beeld wordt gebracht. 

Kindermoment 

Het kindermoment komt iedere week terug. Uit oogpunt van de privacy van de kinderen zal 
het kindermoment niet regulier wordt uitgezonden via kerk-TV. Het wordt weliswaar 
gepresenteerd op de beamer zodat de mensen achterin de kerk het ook kunnen zien, maar 
de mensen thuis zien een sheet waarop staat dat het kindermoment in verband met privacy 
niet wordt uitgezonden. 

Als het kindermoment betrekking heeft op een speciale activiteit of gebeurtenis, dan wordt 
het wel uitgezonden. Hierbij kan worden gedacht aan het opvoeren van een kerststuk of de 
bijdrage van de kindernevendienst tijdens het 40-dagenproject. 

Suggestie ter overweging: 

We hebben inmiddels van een aantal gemeenteleden die vanuit thuis meekijken de vraag  
gekregen om het kindermoment ook in beeld te brengen. Bij de wijkgemeente Zuid-West 
wordt dat ook gedaan. Een mogelijkheid zou zijn om van het kindermoment het overview 
beeld uit te zenden via kerk-TV. Op de beamer zelf kan eventueel wel worden ingezoomd. 
Voordeel is dat de mensen thuis dan ook iets meekrijgen van het kindermoment. 
Daarnaast wordt in sommige situaties voorkomen dat de mensen thuis enkele minuten 
alleen maar geluid horen en een algemene sheet zien waarop staat dat er om privacy 
redenen geen beelden worden uitgezonden. Het beamteam wil graag uitzoeken en 
uitproberen hoe het kindermoment, met minimale impact op de privacy van de kinderen, 
toch kan worden uitgezonden via kerk-TV.  

Heilig Avondmaal 

De voorbereidingen van het Heilig Avondmaal 
worden in beeld gebracht. Echter op het 
moment dat de gemeenteleden worden 
genodigd om in de kring te gaan staan, wordt 
net als bij het reguliere kindermoment een 
sheet gepresenteerd (zowel op de beamer als 
naar de mensen thuis) dat de viering zelf niet 
wordt uitgezonden. 

Dopen  

Tijdens het dopen wordt de hele plechtigheid in beeld gebracht. Er wordt hoofdzakelijk 
gebruik gemaakt van een overview beeld waarop een groot deel van het podium is te zien. 
De daadwerkelijke doop bij het doopvont wordt in close-up gedaan. 
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Het is belangrijk dat de doopouders vooraf op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld 
tijdens het doopgesprek. Als er valide redenen zijn op grond waarvan het niet wenselijk is 
dat de ouders herkenbaar in beeld worden gebracht, dan wordt de daadwerkelijke doop niet 
in close-up uitgezonden. De doopouders moeten dan aan de zijkant gaan staan, zodat het 
beamteam een camerapositie kan kiezen dat de betreffende doopouders niet continu in 
beeld zijn. Dit dient voorafgaande aan de doopdienst door de dienstdoende voorganger te 
worden afgestemd met het beamteam. Binnen de voormalige wijkgemeente Sola Fide is dit 
nooit nodig geweest. 

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het binnen brengen van de dopeling. Omdat 
hierbij ook kerkgangers/gemeenteleden herkenbaar in beeld komen, wordt dit weliswaar 
geprojecteerd met de beamer, maar niet uitgezonden. In plaats daarvan worden tijdens het 
binnenbrengen de doopouders in beeld gebracht. Pas wanneer de dopeling vlak bij het 
podium is, wordt ook voor de mensen thuis overgeschakeld naar de dopeling. 

Belijdenis  

Tijdens het doen van belijdenis wordt de hele plechtigheid in beeld gebracht. De 
gemeenteleden die belijdenis doen, komen dan ook herkenbaar in beeld. Er wordt 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een overview beeld waarop een groot deel van het 
podium is te zien. De daadwerkelijke inzegening op de knielbank wordt in close-up gedaan. 

Het is belangrijk dat de belijdeniskandidaten vooraf op de hoogte worden gesteld. Als er 
valide redenen zijn op grond waarvan het niet wenselijk is dat één van de kandidaten 
herkenbaar in beeld komt, dan wordt daar zo goed mogelijk rekening mee gehouden. De 
betreffende persoon moet aan de zijkant gaan staan zodat het beamteam een camerapositie 
kan uitkiezen dat hij/zij niet continu in beeld is. De daadwerkelijke inzegening zal niet close-
up in beeld worden gebracht, maar met behulp van het overviewbeeld. Dit dient 
voorafgaande aan de belijdenis dienst door de dienstdoende voorganger te worden 
afgestemd met het beamteam. Binnen de voormalige wijkgemeente Sola Fide is dit eenmaal 
zo gedaan. 

Bevestiging & afscheid ambtsdragers 

De jaarlijkse activiteit waarbij ambtsdragers afscheid nemen en/of worden bevestigd wordt 
volledig in beeld gebracht. Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een overview beeld 
waarop een groot deel van het podium is te zien. De daadwerkelijke inzegening op de 
knielbank wordt in close-up gedaan. 
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Bijzondere diensten 
Er zijn naast de wekelijkse eredienst ook een aantal andere soorten diensten. Ook hiervoor 
moeten afspraken worden gemaakt met betrekking tot uitzenden via kerk-TV. 

Christelijke feestdagen 

De diensten die worden gehouden in het kader van een Christelijke feestdag, bijvoorbeeld 
Kerst, de Stille Week en Dankdag, worden hetzelfde behandeld als een normale eredienst. 

Rouw- en trouwdiensten 

Bij rouw- en trouwdiensten kan worden gekozen tussen het enkel uitzenden van het geluid 
van de dienst en/of het uitzenden via kerk-TV. Het is aan de nabestaanden c.q. het 
bruidspaar of ze willen dat er enige vorm van uitzending is. Zij bepalen ook of de uitzending 
al dan niet achter een code moet. Wanneer de dienst achter een code moet komen, wordt 
dit ingesteld door het beamteam. De code wordt doorgegeven aan de nabestaanden c.q. het 
bruidspaar. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het delen van de code met wie zij dat willen. 

Verhuur kerkzaal 

Afhankelijk van het doel waarvoor de kerkzaal wordt verhuurd, is het mogelijk om opnames 
te maken. Voor dit soort activiteiten geldt feitelijk hetzelfde als voor de rouw- en 
trouwdiensten. De organisatie bepaald zelf of ze wel of geen gebruik willen maken van het 
maken van opnames en in welke vorm (geluid en/of beeld). De organisatie bepaald ook of de 
uitzending al dan niet achter een code moet. Als wordt gekozen de uitzending achter een 
code te plaatsen, dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor het delen van de code met wie zij dat 
willen. 
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Plattegrond 

 


