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1. Inleiding  

De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van 

beeldopnames van diensten in De Rank. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor 

gemeenteleden en overige personen die zich in De Rank bevinden tijdens een dienst. 

Er zijn geen wettelijke regels voor kerken over de omgang en handhaving van privacy in relatie tot 

gebruik van Kerk Radio en Kerk TV. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dient ter 

bescherming van persoonsgegevens. Het gaat dan om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan 

een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Het is niet duidelijk of geluids- en/of 

beeldopnames van kerkdiensten daaronder vallen. Je zou kunnen stellen dat dit voor een voorganger 

wel geldt, evenals voor degene die de schriftlezing doet als de naam van de lezer genoemd wordt, en 

bij voorbeden voor personen, die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus zowel voor 

geluidsopnames, als voor Kerk TV opnames. Daarnaast valt Kerk TV niet onder de regelgeving voor 

cameratoezicht (CBP) en hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP verkregen te worden.  

Bestaande regelgeving is dus niet zondermeer toepasbaar op Kerk Radio of Kerk TV. Toch is het goed 

om persoonsbescherming in relatie tot Kerk TV zo goed mogelijk te regelen, waarbij elementen uit 

bestaande regelgeving als richtinggevend gebruikt worden.  

Elementen uit dit reglement gelden ook voor projectie van personen op het scherm tijdens de dienst 

in de kerk.  

Bij het opstellen van het reglement is dankbaar gebruik gemaakt van diverse beschikbare bronnen.  

 

2. Invoeringstraject Besluitvorming:  

Kerkenraad heeft hier tijdens haar vergadering d.d. 16-9-2020 mee ingestemd. Daarna is dit regelemt 

geactualiseerd en hiermee heeft de kerkenraad tijdens haar vergadering d.d. 10-2-2021 mee 

ingestemd. 

3. Ingangsdatum:  

Zondag 20 december 2020. 

 

4. Kerk TV  

4.1 Het doel van Kerk TV  

Het doel van Kerk TV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet (meer) in 

staat zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via Kerk TV kunnen zij de diensten in geluid en 

beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden 

(zogenaamde “live beelden”), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de 

diensten in De Rank. De beelden van de morgen- en bijzondere diensten zullen worden uitgezonden.  



 

4.2 De mogelijkheden van Kerk TV  

Kerk TV biedt de volgende mogelijkheden:  

1. Gemeenteleden en niet-gemeenteleden kunnen diensten volgen op het internet 

(www.kerkdienstgemist.nl en www.pgderank.nl/kerkonline  )  

2. De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en buitenland gevolgd 

worden.  

3.  Kerk TV geeft meer betrokkenheid bij de dienst door het in beeld brengen van  bijvoorbeeld 

de Heilige Doop, bevestiging van ambtsdragers en projecten 40 dagen tijd en advent. Bij het  

Avondmaal worden de kerkleden niet in beeld gebracht, maar een vast ornament in de kerk 

of de tekst van de te zingen liederen op het scherm.  

4.  Kerk TV biedt de mogelijkheid om ook  bijzondere diensten uit te zenden of op te nemen, 

zoals: doopdiensten, trouw- en rouwdiensten, vieringen scholen etc.  

4.3 Verantwoordelijkheid voor Kerk TV  

Hieronder is aangegeven wie waar voor verantwoordelijk is bij het gebruik van Kerk TV: 

1. Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor duidelijke en zichtbare borden bij de ingangen 

van de kerkzaal  waarop wordt aangegeven dat er tijdens de dienst beeldopnames worden 

gemaakt.  

2.  De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdienstgemist.nl is hét audio- en video-streamingplatform voor kerken. Opnames zijn 

openbaar ‘live’ beschikbaar gedurende diensten, en daarna is zijn de opnames van Kerk TV 

nog circa 1 week te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en  www.pgderank.nl/kerkonline . 

Daarna is Kerk TV niet meer publiek beschikbaar en worden de opnames gedurende 

ongeveer 12 maanden geplaatst in een besloten gebruikersgroep (archief). Het is dan nog 

mogelijk om opnames beschikbaar te maken voor personen met toestemming van het 

moderamen van de kerkenraad. Opnames van Kerk-Radio zijn openbaar ‘live’ beschikbaar 

gedurende diensten en daarna ongeveer 12 maanden te beluisteren via 

www.kerkdienstgemist.nl en  www.pgderank.nl/kerkonline . 

3.  Het College van Kerkrentmeesters is in eerste instantie verantwoordelijk voor het team 

(hulp) kosters, dat de opnames verzorgt. Het College van Kerkrentmeesters besluit wie  

namens onze kerk bij www.kerkdienstgemist.nl  de beheerders zijn.  De kerkenraad is 

eindverantwoordelijk. 

4.  Dit team is verantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van 

beeldopnames, waarbij dit reglement in acht genomen wordt.  

5..  Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het contract met 

www.kerkdienstgemist.nl . 
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7.  De kerkenraad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de 

opnames, die via www.kerkdienstgemist.nl , of op andere wijze verkregen, beschikbaar 

worden gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden.  

4.4 Persoonsbescherming Kerk TV 

Bij het gebruik van Kerk TV is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het volgende  
afgesproken:  
 
1.  De gemeenteleden worden via De Kerkbrief, nieuwsbrieven  en via de website van  de kerk 

geïnformeerd over het bestaan van dit reglement.  

2. Met uitzondering van de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, degenen die de 

schriftlezing verzorgen, gemeenteleden die een bijdrage leveren op het liturgisch centrum en 

leden van een muziekgroep / cantorij zullen van individuele personen geen dichtbij 

detailopnames worden gemaakt. De  opnames van personen beperken zich dan tot een 

overzichtsbeeld van de, op dat moment aanwezige gemeente in de kerkzaal, gefilmd van 

opzij of ‘op de rug’. Vooraf wordt toestemming gevraagd aan iedereen die zichtbaar in beeld 

wordt gebracht. 

3. Bij binnenkomst van de kerk wordt men via duidelijke en zichtbare borden geïnformeerd  dat 

er tijdens de dienst beeldopnames worden gemaakt. Indien men  moeite heeft met opnamen 

van achteren  of van de zijkant dan kan men plaats nemen in de kerkzaal : 

 -op het balkon 

 -beneden ( nader in te vullen na et coronatijdperk ) 

4. De verantwoordelijke voor de preekvoorziening zal bij de uitnodiging van de gastvoorganger 

kenbaar maken dat er beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de 

kerkdienst, en dat deze opnames via internet ( www.kerkdienstgemist.nl ) ‘live’ uitgezonden 

worden, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.  

5.  Door middel van de bevestigingsbrief /mail wordt de voorganger er nogmaals op 

geattendeerd dat er beeldopnames zullen worden gemaakt van de kerkdienst.  

6. Bij medewerking van koren/muziekgroep/muzikanten/zangers zal de organiserende 

taak/werkgroep kenbaar maken aan de medewerkers dat er opnames van de dienst worden 

gemaakt. De taak/werkgroep zal de medewerkers attenderen op dit Kerk TV reglement. Wij 

gaan er vanuit dat de medewerkers aan de kerkdienst door het plaatsnemen op/naast  het 

podium instemmen met dit reglement; het is verder aan de besturen/afvaardiging van de 

muziekgroep dat zij de leden op de hoogte brengen van dit reglement. Hierin onderneemt de 

kerkenraad geen verdere actie en is zij niet aansprakelijk voor individueel geleden schade. 
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7.  Als een kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl is uitgezonden, kan deze uitsluitend voor 

particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Het downloaden kan totdat de 

opnames na ongeveer 1 week gedurende ongeveer 12 maanden geplaatst worden  in een 

besloten gebruikersgroep (archief). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

kerkenraad mogen er geen opnames gepubliceerd en verspreid worden (van onderdelen) van 

de kerkdiensten (dit verbod geldt o.a. ook voor sociale media en het internet).  

Afspraken ten aanzien van de opnames  

Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:  

1.  Bandbreedte van de opgenomen dienst: van 10 minuten voor aanvang van de kerkdienst tot 

einde van het orgelspel na de dienst.  

2. In de 10 minuten voordat de kerkdienst begint worden alleen beelden vertoond van de 

mededelingen op het scherm of één van de elementen genoemd onder 3 a en b. 

3.  De opnames richten zich primair op:  

a. Liturgisch centrum en elementen daarop (bijvoorbeeld de paaskaars, de bloemen van de 

bloemengroet, het avondmaalstel, het doopvont, het schilderij aan de muur).  

b. Kerkgebouw (waaronder: het beamerscherm, het orgelfront).  

c. Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren op het liturgisch 

centrum en leden van een muziekgroep / cantorij, die herkenbaar in beeld komen of kunnen 

komen.  

4.  Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen en leiding 

tijdens het moment op het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen.  De ouder(s) 

/leiding is/zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun kind(eren) aan het 

kindermoment. Er kan ook voor worden gekozen om het kindermoment niet op, maar voor 

het liturgisch te laten plaatsvinden. Dan zullen de kinderen niet / niet duidelijk herkenbaar in 

beeld komen. Dan wordt bijvoorbeeld een totaaloverzicht van de kerkzaal getoond. 

5.   Bij het Avondmaal worden de kerkleden niet in beeld gebracht, maar wordt alleen het breken 

van het brood en het schenken van de wijn in ‘close-up’ weergegeven. Verder wordt er een 

vast ornament in de kerk of de tekst van de te zingen liederen op het scherm weergegeven.  

6.  Tijdens de gebeden wordt een stilstaande opname getoond, bijvoorbeeld de kanselbijbel, het 

schilderij of het orgelfront, de voorganger wordt niet in beeld gebracht.  

7. Tijdens de schriftlezing is de lector en/of predikant in beeld eventueel tezamen met het te 

lezen Bijbelgedeelte.  

8. Tijdens het zingen wordt het beamerscherm getoond. Als dit niet mogelijk is, dan wordt 

bijvoorbeeld een totaaloverzicht van de kerkzaal getoond. 
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8.  Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in beeld 

gebracht worden, in detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie 

kunnen het als een positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbaren in beeld zijn, 

wat eventueel van betekenis kan zijn in hun latere levensfase. Als betreffende personen niet 

herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient men dit van tevoren aan degene, die de 

opnames maakt, te melden bij:  

a. De bediening van de Heilige Doop (doopmoment op het liturgisch centrum);  

b. De belijdenis van het geloof (gebeurtenissen op het liturgisch centrum);  

c. De bevestiging en het afscheid van ambtsdragers ((gebeurtenissen op het liturgisch 

centrum); 

d. Huwelijksinzegening, op aanvraag en indien deze onder de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad plaatsvindt (detailopnames van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum 

zoals inzegening, en overhandigen van de trouwbijbel);  

e. Andere niet nader genoemde diensten (waaronder rouwdiensten) waarbij personen met 

herkenbaar in beeld gebracht kunnen worden,  

Op momenten dat de personen in beeld zouden kunnen komen wordt bijvoorbeeld het 

orgelfont getoond.  

5. Bronnen  

Wij hebben o.a. het raamwerk van het protocol van de Oude Kerk te Ede gebruikt.  

Ede op zijn beurt heeft onderstaande bronnen gebruikt bij het opstellen van hun protocol.  

1. Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Rijksoverheid.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-

gegevensbescherming-avg  

 

2. Richtlijnen Kerkdienstgemist.nl. 

https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/informatie-voor-de-kerk/richtlijnen-voor-

het-uitzenden-en-vastleggen-van-kerkdiensten  

3. Privacy protocol gemeente Nunspeet Geraadpleegd 28 februari 2018  

4. MeentKerk KerkTV persoonbescherming reglement Geraadpleegd 28 februari 2018  

5. Privacy protocol KerkTV Protestantse gemeente Leek-Oldebert. Geraadpleegd 28 februari 

2018 

 

We zijn ons bewust dat we niet alles kunnen vatten in dit reglement en we horen graag uw reactie, 

op- of aanmerkingen. U kunt een mail sturen naar scriba@pgderank.nl of benf@pgderank.nl 

Vastgestel in kerkenraad d.d. 10 februari 2021 
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