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Rapport deputaten kerk en media
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1. Opdracht synode
De generale synode 2016/2017 heeft deputaten kerk en media de volgende gewijzigde
instructie meegegeven vanwege de opheffing van de Stichting Zendtijd voor Kerken,
bijlage 24 K.O. (art.21):
1. De generale synode benoemt vier deputaten.
2. Deputaten krijgen als opdracht:
a. het onderhouden van contact met predikanten en/of andere leden van de kerken die
zich in opdracht van de kerken intensief met het gebruik van de massamedia
bezighouden;
b. zich te oriënteren op en te laten voorlichten over eventuele nieuwe mogelijkheden om
het evangelie landelijk en plaatselijk via de massamedia te verbreiden;
c. het voorlichten van de kerken over de mogelijkheden die er zijn om plaatselijke
diensten met gebruik van moderne middelen in de huiskamer te brengen;
d. het dienen van de kerken met bezinning op en voorlichting over het omgaan met
privacygevoelige gegevens.
3. Deputaten leggen van hun werkzaamheden verantwoording af aan de generale synode.
En verder de volgende besluiten:
a. deputaten kerk en media te vragen zich te bezinnen op de (on)mogelijkheden van
moderne media om het evangelie landelijk en plaatselijk te verbreiden, het
deputaatschap evangelisatie hierbij te betrekken en daarvan verslag te doen aan de
komende generale synode;
b. deputaten op te dragen om het project Kerk-zijn online voort te zetten in samenwerking
met de deputaten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en toe te staan dat
deputaten de aanwezige financiële fondsen voor dit project gebruiken;
c. in de intersynodale periode de kerken een inhoudsvolle brochure toe te sturen,
gebaseerd op de opgedane praktijkervaring en bezinning in het project Kerk-zijn
online;
d. deputaten kerk en media te vragen zich te bezinnen op de landelijke presentie van de
CGK in de moderne media, met name op de vragen welk doel die presentie heeft,
welke mensen we willen bereiken en welke middelen daartoe geëigend zijn;
e. in het licht hiervan een visie te ontwikkelen voor de website www.cgk.nl , zich te
bezinnen op de vraag hoe deze visie zich verhoudt tot de bestaande visie van het
Dienstenbureau op de website om neutraal informatie door te geven via deze website,
en hierover met het Dienstenbureau in gesprek te gaan en het Dienstenbureau advies te
geven over visie en invulling van deze website;
f. deputaten te vragen om -zo nodig in overleg met het Dienstenbureau- hun wens 4 nader
uit te werken tot een concreet voorstel over aanspreekpersonen inzake de moderne
media en dat voorstel voor te leggen aan de synode van 2019.
In zijn eerste vergadering heeft het deputaatschap de taken op een rij gezet en daar een
tijdspad bij gemaakt (zie hieronder); verder ook iemand aangewezen als houder ervan. We
merken op dat de synode, in overleg met ons deputaatschap, ons een aantal lastige
onderwerpen heeft toevertrouwd. We zijn, veel meer dan de vorige periode, bezig geweest
met bezinning en geven daar graag rapport van. Een aantal onderwerpen is samengebracht
in een brochure die is bijgevoegd als bijlage 1. In hoeverre deze ‘inhoudsvol’ is geworden,
zoals de opdracht luidde, laten we graag te uwer beoordeling over.
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1. Stappenplan maken
2. Jaarlijkse evaluatie
3. Bezinning (on)mogelijkheden van de moderne media
4. Gesprek(ken) met deputaatschap evangelisatie over genoemd
hierboven bij ad 3.
5. Bezinning op de landelijke presentie van de CGK, doel,
doelgroep en middelen/kanalen
6. Bezinning op omgang met privacygevoelige gegevens
7. Brochure samenstellen en verzenden
8. Voortzetting Kerk-zijn online ‘project’+bezinning op presentie
van de plaatselijke gemeente
9. Beheren www.kerkzijnonline.nl en FB-kerkzijnonline
10. Visie ontwikkelen op de website www.cgk.nl
11. Gesprek(ken) met het Dienstenbureau over ad 11
12. Visie ontwikkelen over de aanspreekpersonen inzake de
moderne media en predikanten en leden van de kerken met
mediataken
13. Samenwerken bepalen en uitvoeren met deputaten mediazaken
(GKv)
14. Verslag GS 2019 maken
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2. Samenstelling deputaatschap
De synode van 2016/2017 benoemde: drs. E.J. van der Linde, Capelle aan de IJssel; drs.
W. de Bruin, Zutphen; drs. J.N. Noorlandt, Rhenen en dhr. G. Last, Leeuwarden; secundus,
prof.dr. A. Huijgen, Genemuiden. Gedurende de gehele verslagperiode namen deze
deputaten deel aan de werkzaamheden, waarbij br. Van der Linde voorzitter was, br. De
Bruin secretaris en br. Noorlandt penningmeester. Daarbij werden ze ondersteund met
betrekking tot de taken 8, 9 en 10 door mevr. E. Spiering-de Hek en vanaf 2018 door mevr.
A. van den Berg-Nap. Deputaten namen aan het begin van de periode afscheid van ds. E.B.
Renkema te Hilversum.
3. Brochure Kerk-zijn online
In 2017 en 2018 schreven deputaten een brochure met de titel ‘Kerk-zijn online’. Deze
brochure is in het najaar van 2018 verspreid onder alle kerken en is na te bestellen bij de
voorzitter ds. E.J. van der Linde. Deze brochure vormt de neerslag van de bezinning van
afgelopen jaren voor wat betreft de toerusting van plaatselijke kerken voor de omgang met
de nieuwe media.
De brochure bevat 3 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1. Kerk-zijn online. Met hierin aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen,
het gebruik van sociale media en privacy.
Hoofdstuk 2. Evangelieverkondiging via de online media. Met hierin de bezinning op de
verkondiging van het evangelie in de moderne media zoals onder punt 4 in dit verslag
samengevat.
Hoofdstuk 3. Het uitzenden van kerkdiensten via online media. Ook hiervan vindt u een
samenvatting in punt 4 van dit verslag.
Zowel het Reformatorisch Dagblad (https://www.puntuit.nl/nieuws/laat-kerk-onlineinitiatieven-ook-van-jongeren-veel-meer-benutten) als het Nederlands Dagblad
(https://www.nd.nl/nieuws/geloof/kerk-vertel-mooie-verhalen-opfacebook.3153843.lynkx) wijdden een artikel aan het verschijnen van de brochure.

9.08/3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4. Bezinning op de (on)mogelijkheden van de moderne media om het evangelie landelijk
en plaatselijk te verbreiden
Deze bezinning gebeurde tijdens de vergaderingen van ons deputaatschap, in een gesprek
met het deputaatschap evangelisatie en in het voorbereiden van bovengenoemde brochure.
Nadat de uitzending via Zendtijd voor Kerken (ZvK) stopte, zoals we in ons verslag aan de
GS van 2016 uitlegden, kwam de vraag op of de online media geen uitkomst zouden
kunnen bieden in deze lacune. Dat werd versterkt doordat de Evangelische Omroep het
uitzenden van kerkdiensten via digitale kanalen, met professionele ondersteuning vanuit
het media-bedrijf voorstelden. Hier is door ons serieus naar gekeken samen met ZvKpartners, maar als niet organisatorisch en financieel haalbaar afgewezen.
Daarbij kwam dat al langer lokale kerkdiensten werden uitgezonden via de nieuwe media,
dus digitaal als opvolger van de analoge media (vooral de ‘kerktelefoon’). Waar de oude
media vooral thuisluisterende gemeenteleden, die hiervoor een abonnement afsloten,
bediende, geven de nieuwe media meer mogelijkheden om vrijblijvend mee te luisteren.
Hier doet zich een heel nieuw veld van mogelijkheden voor: welke kanalen zijn er? Hoe
betrek je niet-gelovigen bij je diensten? En wat als een gemeente niet alleen geluid
uitzendt, maar ook beeld? Hooggestemde verwachtingen zijn inmiddels wel wat
getemperd, maar inmiddels zijn de mogelijkheden niet minder geworden.
Navenant groeide ook het aantal vragen. Als de diensten ook door derden beluisterd
kunnen worden, hoe zit dat dan met privacygevoelige zaken rond mededelingen en gebed?
En wie mogen er bij beelduitzendingen ‘in beeld’ komen? Op dit soort vragen gaat onze
brochure in in hoofdstuk 3.
De bezinning had ook te maken met de verwikkelingen rond de zoekerswebsite
www.vragenovergeloven.nl. Deze was bedoeld als een website om het evangelie landelijk
te verbreiden. Hier is enthousiast aan gebouwd op initiatief van onze kerken en later samen
met de IZB/PKN en de GKv. Er zat hier een verlangen achter om mensen van buiten de
kerk te bereiken. Hier is door onze kerken flink in geïnvesteerd, maar grote groepen
bezoekers bleven uit. En het lukte niet om het project echt interactief te krijgen. In feite
liep het project vast en wilden deputaten evangelisatie het overdragen aan ons
deputaatschap om het ‘vlot’ te krijgen. Ons deputaatschap analyseerde dat vanaf het begin
onduidelijk was wat de doelgroep was en wie verantwoordelijk was voor het aanboren van
de doelgroepen en het doorleiden ervan naar niet-online organisaties of kerken, en zag
geen kansen voor renovatie. Hier is een fors budget voor nodig en een plan van aanpak om
zoekers digitaal aan te trekken en door te leiden. De website wordt op dit moment in de
lucht gehouden door de GKv en dat is iets om dankbaar voor te zijn, want een aantal
(CGK-)kerken verwijst ernaar op de plaatselijke website. Ook de homepage van onze
landelijke CGK-website is voor een deel opgebouwd met behulp van deze site onder het
kopje ‘geloven’.
In een heroverweging kwamen we tot de conclusie dat het evangelie landelijk uitdragen
vraagt om een goed plan en veel menskracht. Dat kunnen we als klein kerkverband beter
overlaten aan grote interkerkelijke organisaties als www.ikzoekgod.nl of
www.globalrize.nl.
In het gesprek met deputaten evangelisatie werden we bevestigd in de gedachte dat het
landelijk verbreiden van het evangelie via social media voor een klein kerkverband als de
CGK geen prioriteit kan hebben. Deputaten evangelisatie werken vanuit missionaire
principes als het werken via persoonlijk contact en het belang van het inzetten van de
gemeenschap. Het gesprek van mens tot mens is nodig om de kern van het evangelie over
te dragen. Daarbij kunnen de moderne media wel ondersteuning bieden in de zin van het
leggen van connectie en het uitleggen van bepaalde principes, maar de moderne media
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werken niet eigenstandig, dus zonder menselijke ‘tussenkomst’. Een tweede principe is het
belang van de gemeenschap inzetten. De christelijke gemeenschap vormt zich rond de bron
van levend water. Dat verbindt mensen die dicht bij de bron leven, maar ook bezoekers
kunnen er van drinken en blijven hangen.
We kwamen in ons gesprek op het lastige van de brede omschrijving in deze opdracht om
ons te bezinnen op de inzet van de moderne media voor de landelijke en plaatselijke
evangelieverbreiding. Ga je dat loskoppelen óf kan het elkaar versterken, wat wel de
voorkeur zou hebben. Al pratend kwamen we op het belang van het ondersteunen van de
missie van de plaatselijke kerk vanuit de landelijke diensten en deputaatschappen. Hoe is
dat mogelijk vanuit de optiek van ons deputaatschap? Geleerde lessen doorgeven, leden
enthousiasmeren en toerusten, kerkenraden en commissies ondersteunen. Op dit snijvlak
zal ons deputaatschap meer toerusten, dienstbaar zijn, helpen om landelijke en plaatselijke
evangelieverbreiding een ‘digitale gezicht’ te geven. We hebben dit ervaren als een
bevestiging van onze taken 8 en 9.
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5. Bezinning op de landelijke presentie van de CGK en aanspreekpersonen voor de
moderne media
Dit onderwerp is tijdens de vergaderingen van het deputaatschap meerdere malen aan de
orde geweest. De huidige stand van zaken is dat op dit moment de Wekker eens in de twee
weken verschijnt in plaats van eens per week, zoals vroeger. Dat maakt dat de rol van de
website voor de presentie van het kerkverband belangrijker is geworden (zie onder bij
paragraaf 6). De facebookgroep van de CGK ligt in handen van een vrijwilliger en
functioneert als bindende factor. Het Twitter-account van het LKB verspreidt feitelijke
informatie als beroepingswerk. Wat ontbreekt is een integrale visie op communicatie
vanuit het kerkverband.
Helaas kunnen we op dit moment nog geen definitieve bezinning presenteren. Daarvoor
bleek het onderwerp te veelomvattend, maar uiteindelijk vooral te gecompliceerd.
We bespeurden een zekere verlegenheid met de reikwijdte van deze vraag. Immers: wat
bedoelen we precies met ‘landelijke presentie’? Wat is eigenlijk het doel van deze
presentie? Wat is onze centrale boodschap, en hebben we die eigenlijk in ons pluriforme
kerkgenootschap? Wie zijn de doelgroepen? En wat zijn de middelen die we hiervoor
kunnen inzetten? Zijn we vooral reactief, of willen we ook pro-actief communiceren? Dit
zijn allemaal brede en veelomvattende vragen, die onzes inziens niet in de setting van een
klein deputaatschap beantwoord kunnen worden.
Het deputaatschap heeft wel een begin van een voorstel voor een uitwerking. In onze
beleving zouden deze vragen in een samen te stellen ‘denktank’ aan de orde kunnen komen
met een vertegenwoordiging van 15-20 mensen uit onze kerken die deskundig zijn op het
gebied van communicatie en/of een bepalende rol hebben in de communicatie vanuit onze
kerken. In deze sessies, die geleid moeten worden door een externe deskundige, kunnen
aan de hand van vragen diepgaande discussies gevoerd worden. Deze discussies leiden tot
richtinggevende conclusies. Deze conclusies vormen dan bouwstenen voor een
‘communicatieplan’ van de landelijke CGK.
De synode 2019 zou opdracht kunnen geven om deze bezinning daadwerkelijk uit te laten
voeren in de periode 2019-2022.
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Ook over punt f. van de opdrachten van de synode, namelijk centrale aanspreekpersonen
voor de moderne media, kunnen we nog geen definitief advies uitbrengen. Op dit moment
gebeurt een deel van dat werk door het LKB. Bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met
de privacywet zijn zij een goede vraagbaak. Maar de specifieke rol van zo’n
aanspreekpersoon, of vraagbaak, of communicatieadviseur kan pas duidelijk worden vanuit
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het communicatieplan dat we hierboven voorstellen. Ook van dit punt ervoeren we dat het
boven de macht van ons als klein deputaatschap uitging om hier een goed onderbouwd
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6. Visie op de website www.cgk.nl
Een belangrijk deel van onze opdracht is om visie te ontwikkelen op onze landelijke
website. Deze website is het eigendom van het LKB en de redactie wordt gevormd door
leden die door de deputaatschappen zending, evangelisatie, diaconaat en het kerkelijk
bureau benoemd worden. Tot voor kort was het beleid van de redactie om heel zakelijk dát
te plaatsen wat deputaten aanreikten.
Op 11 september 2018 hebben deputaten een gesprek gehad met de redactie van cgk.nl. In
dat gesprek hebben wij een aantal elementen aangereikt waarvan de website beter zou
kunnen worden:
1. een actiever redactiebeleid, waardoor actuele thema’s uit de kerken aanwezig zijn op
de website;
2. de uitbreiding van de redactie met communicatiedeskundigen;
3. een warmere uitstraling van de website door niet alleen zakelijke informatie te
verspreiden maar ook geloofsverhalen vanuit de kerken. Niet om er een
evangelisatiesite van te maken, maar om meer te laten zien wie we zijn als CGK.
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Naar aanleiding van dat gesprek leverde het Dienstenbureau het volgende lijstje met in hun
ogen werkbare ideeën:
- vanwege de wet op de privacy (2018) moesten wij veel foto’s van personen
verwijderen van de website en zijn de stenen kerkgebouwen weer prominent terug. Het
webteam werkt aan een oplossing om de website weer ‘warm’ te laten openen.
- wat ons betreft blijft de website feitelijk van karakter;
- wel zien wij mogelijkheid om de feiten aan te vullen met wat meer ‘hart’. Bijvoorbeeld
met verhalen van gelovigen (hoe beleeft iemand zijn geloof, hoe kwam hij tot geloof),
om de website ‘wat meer smoel’ en warmte te geven. Deze verhalen zijn beschikbaar
bij de teams diaconaat, evangelisatie en zending van het Dienstenbureau. Wij laten de
teksten mee-rouleren in de nieuwsberichten;
- het is daarnaast praktisch als binnen de kerken, buiten ons bureau, mensen meedenken
en organiseren aan een verhalenvoorraad die buiten de scope van diaconaat,
evangelisatie en zending valt (vanwege kennis, overzicht en netwerk). Mogelijk zijn
deputaten kerk en media de aangewezen personen hiervoor: mensen die een groot deel
van wat er gebeurt in de kerken overzien, die de juiste contacten hebben en de waarde
van deze communicatie herkennen.
-
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Deputaten voegen aan dit lijstje nog toe de mogelijkheid dat de redactie van de website
wordt uitgebreid met 1 of 2 personen die betrokken zijn op het bredere kerkelijke leven
en journalistieke vaardigheden bezitten.
Naast deze vier (vijf) punten merkten we als deputaten op dat het LKB een brief naar de
classes van ons kerkverband heeft gestuurd om de verslagen die normaal gezien naar De
Wekker worden gezonden ook naar de redactie van de website te sturen. Dat is een
ontwikkeling die we toejuichen.
We spraken met de websitecommissie af van het overleg in onze rapporten naar de GS
2019 verslag te doen.
Een verdere bezinning op dit punt zal integraal onderdeel moeten vormen van de
gesprekken over de landelijke presentie van de CGK. Een voorstel van een manier om dit
beleid vorm te geven hebben we hierboven gegeven.
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7. Bezinning op de omgang met privacygevoelige gegevens
Als kerken zijn we altijd bedacht geweest op privacygevoelige gegevens. In kerkenraden
en meerdere vergaderingen zijn comité-notulen gemeengoed. Maar waar voorheen de
scriba de non-proliferatie waarborgde door zorgvuldig om te gaan met het comiténotulenboek, al verhinderde dat niet dat soms informatie (onbedoeld) verder kwam dan de
kerkenraadskamer, in onze digitale tijd staan we voor totaal nieuwe uitdagingen. En al zal
de belangrijkste drive voor zorgvuldigheid met deze gegevens zijn dat we als gemeente
van Jezus Christus geroepen zijn tot heiligheid en gerechtigheid, ook mogen we niet
nieuwe wetgeving uit het oog verliezen. En dan hebben we het over de AVG die in mei
2018 van kracht is geworden. We hebben als deputaatschap een weerslag van onze
bezinning op dit gebied in de brochure gegeven op de pagina’s 16–22.
Op het punt van de AVG hebben we niet over willen doen wat er aan bezinning en
informatieverstrekking middels nieuwsbrieven gebeurde vanuit het Dienstenbureau van
onze kerken. Over dit onderwerp is in 2018 een website-afdeling ingericht op onze
landelijke website, www.cgk.nl/privacy. Er is op dit onderwerp de nodige afstemming
geweest tussen ons deputaatschap en het deputaatschap LKB, met name met betreffende
functionarissen. Het LKB heeft zich in het kader van de nieuwe privacywet in de materie
verdiept. En het LKB functioneert op dit punt ook als een goede vraagbaak voor de kerken.
8. Kerk-zijn online
Evenals in de vorige GS-periode heeft het deputaatschap met kracht de activiteiten van
Kerk-zijn online doorgezet, bestaande uit een website, sociale media (Facebook en
Twitter) en de zogenaamde inspiratieavonden (workshops rondom de vraag: ‘Hoe kun je
als kerk aantrekkelijk aanwezig zijn online?’).
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Website
Medio 2018 is de website van Kerk-zijn online vernieuwd. Doordat er een nieuwe
freelancekracht aan werd getrokken die structureel tussen de 6-12 uur per maand
beschikbaar had om Kerk-zijn online beter op de kaart te zetten, was het mogelijk een
verbeterslag te maken met de website www.kerkzijnonline.nl
De structuur werd aangepast, waarbij er meer ruimte kwam voor inhoudelijke blogs
geschreven en gerangschikt op thema (techniek en beheer, communicatiebeleid, sociale
media, evangelie en internet). Ook werd er structureel nieuwe content geplaatst op zowel
de sociale media kanalen (Facebook en Twitter) als de website, waardoor de online
community van Kerk-zijn online gegroeid is.
De afgelopen synodeperiode behartigde de GKv de technische kant van de website. De
werkzaamheden hiervoor werden door GKv-deputaten mediazaken uitbesteed aan stichting
LPB-media, een zelfstandige stichting die al heel lang werkzaam is binnen de GKv-kerken
en voor hen veel meer communicatie doet. LPB-media is de laatste jaren ook steeds meer
werkzaam binnen andere kerkverbanden; ook wij maken nog steeds gebruik van hen na het
terugtrekken van de GKv-kerken uit dit project.
Zowel op de website als op de Facebookpagina van Kerk-zijn online is een groei zichtbaar.
In 2016 had de website gemiddeld 601 paginaweergaven per maand en verbleven
bezoekers gemiddeld 1.47 min. op een pagina. In 2018 had de website gemiddeld 1.296
paginaweergaven per maand en verbleven bezoekers gemiddeld 2.03 min. op een pagina.
Dus een verdubbeling van het aantal paginaweergaven en daarbij een langere bezoektijd.
Op 1 januari 2018 was het aantal volgers op Facebook 319, op 11 januari 2019 347.
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Inspiratieavonden
De inspiratieavonden zijn destijds in het leven geroepen om kerken (CGK en GKv) te
ondersteunen op het vlak van online communicatie. Omdat veel kerken werken met
vrijwilligers en een beperkt budget is de insteek van KzO altijd geweest om op
laagdrempelige wijze, maar wel professioneel, advies te geven hoe kerken hun online
aanwezigheid op zowel website als socialmediakanalen kunnen verbeteren. Waar de
website met name vanaf medio 2018 voorziet in thematische blogs, zijn de
inspiratieavonden bedoeld om: enerzijds dieper in te kunnen gaan op bepaalde
vraagstukken door professionele sprekers erbij te betrekken en anderzijds de bezoekers de
kans te geven met elkaar (en de teamleden van KzO) in gesprek te gaan.
In 2016 zijn drie avonden georganiseerd, in Capelle, Bunschoten en Assen. Het
programma bestond uit een plenaire lezing (Eric van den Berg) en een aantal
workshoprondes. De avonden werden gehouden in een kerkgebouw.
In 2018 is ervoor gekozen om twee avonden te organiseren: in Rotterdam en in Zwolle. Dit
omdat in 2016 de derde avond (in het noorden) het minst goed bezocht was, en omdat het
organiseren van inspiratieavonden erg arbeidsintensief is. Omdat er uit de evaluatie van de
avonden in 2016 bleek dat er behoefte was aan een vervolg waarbij meer tijd en ruimte was
voor praktische workshops (waar mensen ook direct aan de slag konden gaan met hun
kerkwebsite), is ervoor gekozen om de inspiratieavonden in 2018 in schoolgebouwen in
plaats van kerkgebouwen te organiseren, zodat er computerlokalen beschikbaar waren voor
workshops.
Zowel in 2016 als 2018 is geprobeerd inhoudelijke experts te vinden om vakkundige
workshops en lezingen te verzorgen, waar mogelijk tegen onkostenvergoeding of redelijk
tarief. Eric van den Berg, schrijver van het boek ‘Gids voor online-communicatie in de
kerk’, werd ingehuurd. In 2018 verleende ook een enthousiaste vrijwilligster tegen
onkostenvergoeding haar medewerking (Inge Kalle-den Oudsten, Nieuwe Kerk Utrecht).
Ook werkte de genoemde Eric van den Berg mee. Medewerkers van LPB-media hielpen
mee bij de vormgeving van de flyer en mailings voor deze inspiratieavonden, en verder
ook voor het verspreiden van de nieuwsbrief bij onze 3G-achterban. Hierbij was er
inhoudelijke betrokkenheid doordat dhr. Bernhard Jonker vergaderingen van deputaten met
betrekking tot dit project bijwoonde.
In 2016 was het totaal aantal bezoekers over de drie avonden 145 personen, die ruwweg
voor de helft uit onze kerken kwamen en voor de andere helft met name uit de GKv en
NGK. In 2018 was het totaal aantal bezoekers over de twee avonden 100, met een
vergelijkbare verdeling.
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Zowel in 2016 als 2018 bleek het aanschrijven van de kerkenraden de meest effectieve
manier om de inspiratieavonden onder de aandacht te brengen. Daarnaast werden er extra
digitale nieuwsbrieven gestuurd naar de abonnees van Kerk-zijn online, werd de pers
benaderd (zie hieronder), werd er zowel organisch als betaald via Facebook geadverteerd.
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Media
Zowel in 2016 als in 2018 zijn diverse christelijke media benaderd om aandacht te geven
aan de inspiratieavonden. In 2016 is er media-media-aandacht geweest in/op: Groot
Nieuws Radio, RD, EO, Magazine OnderWeg, De Wekker. In 2018 konden de
inspiratieavonden in de pers goed gebruik maken van de brochure die het deputaatschap
had uitgebracht. Dit resulteerde in uitgebreide artikelen met interviews van de voorzitter in
het ND en het RD. De Leeuwarder Courant was in Zwolle aanwezig met journalist en
fotograaf en wijdde hier een positief artikel aan. Verder zijn de inspiratieavonden genoemd
in Onderweg Magazine.
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Evaluatie
Na afloop van de Inspiratieavonden in 2016 en 2018 is een online enquête verstuurd. Zie
voor de uitkomsten:
2016: zie bijlage 2: totaalevaluatie 2016 pdf
2018: https://nl.surveymonkey.com/results/SM-J6C7L9Q9V/
Opvallend: de avonden werden inhoudelijk zowel in 2016 als 2018 goed beoordeeld. Wel
waren er aandachtspunten: te weinig tijd voor de workshops, en in 2016 nog een hoog
percentage die een vervolg wilden, in 2018 is men alleen in voor een nieuwe
inspiratieavond als het onderwerp aansprekend is en de locatie dichtbij.
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9. Verslag van onze samenwerking met de GKv
De synode droeg op om de samenwerking met de deputaten mediazaken van de GKv voort
te zetten op het punt van Kerk-zijn online. Echter, de GKv-synode van 2017 besloot het
deputaatschap mediazaken op te heffen. Deputaten administratieve ondersteuning namen
de verantwoordelijkheid voor KzO over. Maar zij trokken in oktober 2018 middels een
brief aan ons deputaatschap hun handen hiervan af. In de GKv is momenteel een sterke
tendens tot decentralisatie van allerlei activiteiten. In hun ogen hoort een project als KzO
op te komen uit de behoefte van plaatselijke kerken en dient het ook van daaruit
gefinancierd te worden. Hoewel deputaten CGK deze visie niet delen – omdat énkel vanuit
de plaatselijke kerken het project KzO nooit van de grond zou zijn gekomen – is het besluit
van de GKv een gegeven. Momenteel werken deputaten nog samen met de GKv via het
LPB, een min of meer private organisatie binnen de GKv die verantwoordelijk is voor de
eigen fondsenwerving.
10. Contact met predikanten en leden die intensief met massamedia bezig zijn
Tot en met de vorige synodeperiode hadden deputaten regelmatig contact met ds. A. van
der Veer vanwege zijn werk voor de EO. Afgelopen periode ging ds. Van der Veer met
emeritaat. Dat betekent dat de kerken op dit moment geen leden hebben die zich in
opdracht van de kerken met het gebruik van massamedia bezighouden. Wel constateren we
dat evangelist Jurjen ten Brinke meditaties verzorgt voor ‘De Kapel’. Maar dat doet hij niet
namens ons kerkverband. Dit laat ook zien dat we in een nieuwe situatie zijn beland ten
opzichte van de EO. De EO benadert rechtstreeks mensen die zij geschikt acht, zonder dat
daar nog een kerkverband tussen zit. Deze taak van deputaten kerk en media kan dus op dit
moment vervallen. Tot het moment dat er weer echt een CGK-dominee vrijgesteld wordt
voor dit werk. Maar de verwachting is dat dat niet meer gaat gebeuren.
11. Evaluatie
We zijn dankbaar voor de gehouden inspiratie-avonden, die duidelijk in een behoefte
voorzagen. We zijn van mening dat deze een vervolg verdienen. Ook willen we graag het
platform Kerk-zijn online ‘overeind’ houden, omdat we denken dat dit een stimulans is
voor onze kerken. De samenwerking met LPB media verliep constructief, en die
samenwerking rondom Kerk-zijn online zou o.i. gecontinueerd moeten worden.
We kregen bemoedigende reacties op het uitbrengen van de brochure en hopen dat het zijn
weg vindt in de kerken.
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We constateren dankbaar dat van de 14 taken die we geïdentificeerd hebben om uit te
voeren, er 12 goed of voldoende zijn uitgevoerd. Er is nog niet voldoende aandacht
gegeven aan:
- de bezinning op de landelijke presentie van de CGK;
- het ontwikkelen van visie op de aanspreekpersonen in de moderne media.
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Hier doen we voorstellen voor.
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Het is voor ons een vraag of voor de uitvoer van de lopende taken (inspiratie-avonden en
Kerk-zijn online) een deputaatschap gerechtvaardigd is of dat deze taken door een
commissie behartigd kunnen worden. Mocht de generale synode besluiten de bredere
bezinning op de landelijke presentie en aanspreekpersonen op de agenda te zetten, dan zou
een deputaatschap communicatie gevormd kunnen worden.
12. Financieel verslag
De kerntaken van het deputaatschap bestonden uit de uitgave van de brochure,
het onderhouden van de website Kerk-zijn online en de toerustingsavonden. De uitgaven
zijn dan ook gerelateerd aan deze activiteiten. De brochure brachten kosten voor de lay-out
(€ 302), het drukken (€ 379) en verzenden voort (€ 895).
De website was verbonden met noodzakelijke kosten voor een redacteur en PR-kosten in
2017 (€ 2721).
De kosten van de toerustingsavonden (3 in 2016 en 2 in 2018) waren verbonden aan PR,
gastsprekers, huur van schoolgebouwen met voldoende computerapparatuur en de nazorg.
(€ 6979 in 2016 en € 6184 in 2018 )
Voor een komende periode komt de bodem van ons vermogen wel in zicht. Nu is het
vermogen nog € 8000. Aan het eind van het jaar is dat mogelijk teruggelopen tot € 5000
vanwege lopende zaken.
Begroting
Indien in de komende synodeperiode (2020-2022) het platform Kerk-zijn online wil
handhaven en in die periode opnieuw eenmaal toerustingsavonden wil beleggen dan zijn de
verwachte kosten daarvan € 3000 voor een jaar zonder toerustingsavonden en € 8000 voor
een jaar met toerustingsavonden. Dat komt totaal uit op € 14.000. Dat is € 9000 meer dan
de reserve die er nog staat. Als de synode opdracht geeft om verder te gaan met het
platform Kerk-zijn online dan dienen daar ook fondsen voor vrij te komen.

30

35

40

13. Voorstellen
Deputaten doen u de volgende voorstellen:
1. goedkeuring te geven aan het werk dat deputaten hebben verricht in de achterliggende
periode;
2. het platform Kerk-zijn online te continueren en in de komende synodale periode
opnieuw een ronde inspiratieavonden te houden;
3. een opdracht te geven voor een brede bezinning op de thema’s landelijke presentie van
de CGK en adviseur communicatie, zoals beschreven in paragraaf 5.
Namens de deputaten kerk en media,
Ds. W. de Bruin, secretaris
Bijlage 1: brochure Kerk-zijn online
Bijlage 2: evaluatie inspiratieavonden in 2016
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Kerk & Media
Habakuk timmerde aan de weg met de boodschap van de God van
Israël door het op platen te krassen. Paulus vergrootte zijn bereik
door gemeentes brieven te schrijven. De boekdrukkunst gaf de
Reformatie van de kerk een enorme boost. Kun je in dit rijtje
toevoegen: online media bieden de kerken nieuwe kansen?

In deze brochure willen we de (on)mogelijkheden van de online
media bespreken. Het deputaatschap kerk & media verdiept zich
hier al enige jaren in en heeft een aantal informatie-avonden
hierover gehouden. In deze brochure delen we onze inzichten en
ervaringen graag met de kerkenraden en alle online mediabetrokkenen.
Iets over de benamingen. Tot een aantal jaren geleden gebruikt men
vooral de tweedeling oude en nieuwe media. De nieuwe media
werkt via digitale apparaten, vooral computers en mobiele
telefoons. De oude media maakt gebruik van analoge apparaten
(typemachines, huistelefoons, e.d.). Onder de oude media vallen
ook alle gedrukte media. De nieuwe media heten ook wel moderne
media.
Nu is meer de benaming offline en online media in gebruik. De
online media zijn dan vooral de websites, social media (Facebook,
Twitter, Instagram) en WhatsApp. De offline media zijn voor een
kerk het kerkblad, de gemeentegids e.d. Apart hiervan staan de
audiovisuele media, zoals radio en televisie. Deze media worden
3
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vooral ingezet als massa-media voor het bereiken van een breed,
(inter)nationaal publiek. Hier hebben we als kerken jarenlang
gebruik van kunnen maken voor het uitzenden van radio- en
televisiediensten via Zendtijd voor Kerken. Ons deputaatschap is
indertijd gestart om te helpen dit proces in goede banen te leiden.
Sinds 2016 is dit voorbij. We hebben als kerken niet meer een eigen
‘stem’ bij ZvK. Bieden nu de online media uitkomst in deze lacune?
We gaan eerst in op de vraag hoe kerken kunnen omgaan met de
(on)mogelijkheden van de online media; daarna vragen we naar de
principes van evangelieverkondiging via deze media en tenslotte
komt het uitzenden van kerkdiensten via de online media aan bod.
We sluiten af met aanbevelingen aan kerkenraden en
beleidsmakers.
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1. Kerk-zijn online
Online media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Wat betekent dat voor de kerk? Hoe is de relatie tussen de kerken
en online media? Zijn het concurrenten van elkaar? Of vullen ze
elkaar aan? Versterken ze elkaar? In dit hoofdstuk kijken we naar de
opkomst van sociale media, over welke sociale media hebben we
het, wat zijn de voor- en nadelen en welke kansen zijn er voor de
kerk?

Kerk zijn en online media
Wij geloven dat niets een levendige christelijke gemeenschap kan
vervangen. In de vorige eeuw vroeg een theoloog die heel wat
boeken op zijn naam had staan, zich af of hij wel een goed volgeling
van Jezus Christus was: ‘Jezus heeft nooit een boek geschreven. Hij
heeft een gemeenschap gevormd.’
Nu kan er wel enige dreiging gevoeld worden van online media
omdat het een wereld op zichzelf is geworden én de ontwikkelingen
er razendsnel gaan. Waar voorheen nieuwe media besproken en
geëvalueerd konden worden, dienen nieuwe vormen zich nu
onvermijdelijk aan en maakt de ene ontwikkeling plaats voor een
andere. Heeft een kerkenraad na zorgvuldige besluitvorming een
commissie ingesteld om te komen tot een eigen website, begint een
ander gemeentelid maar zo met een Facebook-pagina voor
gemeenteleden. En een volgende roept dat Twitter ook een heel
goed communicatiemiddel voor de kerk is. En de kerkjeugd
communiceert vrolijk met elkaar via Instagram en Snapchat. Deze
handreiking wil kerkenraden en beleidsmakers helpen bij het
vormen van een goede visie op online media.
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Hoe kun je sociale media óók zien? Laten we dit verduidelijken aan
de hand van een voorbeeld van een zeilboot. Als zeilboot kun je
prima varen zonder buitenboordmotor. Maar wie met een zeilboot
een haven wil binnenvaren of wie meer vaart wil maken, zal toch
geregeld de buitenboordmotor inschakelen. Je kunt online media
zien als een buitenboordmotor van de kerk. Als je online media op
een goede wijze inzet, versterken ze de kerk én haar boodschap.

Visie van de Kerkenraad op online-media
(en reputatie)
Een kerkenraad stimuleert en coördineert de verschillende taken
van het gemeente-zijn. Zij draagt de verantwoordelijkheid, zorgt
voor financiële middelen en houdt de relatie met de uitvoerenden
open. De wijze waarop je als kerk online media inzet, vraagt ook om
een goede doordenking van de kerkenraad.
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Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:
- Teamwerk: benoem een commissie voor de onlinecommunicatie namens de kerkenraad; laat dit niet over aan
één persoon die handig is met websites en social media.
Eventueel kan onder een commissie Communicatie zowel het
kerkblad als de website en social media vallen.
- Continuïteit: verdeel de taken en zorg voor vervangbaarheid.
- Grenzen van het werk: stel reële doelen vast.
- Financiële mogelijkheden en onmogelijkheden: stel een
jaarlijks budget vast.
- Eindverantwoordelijkheid: bij alle uitbestedingen blijft de
kerkenraad eindverantwoordelijk en mag die nooit
afschuiven op een commissie of een beheerder van de
website.
Online media kun je zien als een podium waarop je laat zien wie je
bent. Hoe geef je de identiteit van de gemeente weer? Een
stimulerende en betrokken kerkenraad die regelmatig met de
uitvoerenden positief kritisch meedenkt en meekijkt, voorkomt dat
het online werk een hobby wordt. Hoe meer de inzet van online
media wordt gedragen door beleid en een betrokken kerkenraad,
hoe vruchtbaarder het resultaat.
a) Schrijf een beknopt plan met doelstellingen en taken;
b) Plan regelmatig een gesprek over voortgang en dilemma’s;
c) Evalueer elke twee jaar de opzet en uitvoering.

Sociale media, wat en hoe
‘Sociale media’ is in de afgelopen 10 jaar een bekend begrip
geworden in Nederland. De term wordt zo vaak gebruikt dat er
spraakverwarring dreigt: waar hebben we het eigenlijk over als we
het over ‘social media’ hebben? Hoe breed is dat begrip? Wikipedia
7
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geeft ons de volgende definitie: ‘Sociale media (de Engelse term
social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een
verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder
of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de
inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen
de gebruikers.’
Online wordt vaak onderscheid gemaakt in de volgende vormen:
a. websites
b. social media platformen
ad a. Veel organisaties, ook kerken, kennen een eigen website. Deze
websites geven informatie over tal van verschillende onderwerpen.
Vaak is er geen sprake van interactie met de bezoekers, soms wel.
ad b. Onder de social media platformen verstaan we de media
waarin bezoekers informatie delen en/of met elkaar communiceren.
Bekende voorbeelden daarvan zijn Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram en Snapchat. Ook videokanalen als YouTube worden vaak
gezien als sociale media. Zowel personen als organisaties maken
gebruik van deze platformen. Meer dan de helft van de
Nederlandse bevolking maakt gebruik van social media, van jong tot
oud.

De mogelijkheden zijn eindeloos
Hierboven is geprobeerd in korte bewoordingen definities te geven
van de verschillende ‘moderne media’ die er op dit moment (2018)
bestaan. Maar de definitie kent z’n beperkingen: wie zich een paar
uurtjes verdiept in de moderne media komt tot de conclusie dat de
digitale wereld eindeloos is in z’n verschijningsvormen. Over alle
mogelijke onderwerpen wordt op allerlei verschillende
verschijningsvormen uitputtend veel informatie gegeven, waarbij
vanzelfsprekend niet alle informatie even betrouwbaar is. Elke
8
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seconde die voorbij gaat, wordt er een duizelingwekkende
hoeveelheid nieuwe informatie toegevoegd in de digitale wereld.
Ook op het gebied van evangelieverkondiging wordt in Nederland én
daarbuiten ontzettend veel gedaan. Wie ‘googlet’ op onderwerpen
die met het christendom te maken hebben krijgt heel veel
informatie te verwerken. Ter illustratie: de zoekterm ‘Wie is Jezus’
levert in Google 2,6 miljoen (!) resultaten op, van allerlei
verschillende bronnen. Dat roept de vraag op: valt er nog iets toe te
voegen? Zo ja, wat dan? Welke rol hebben wij daarbij als kerken? In
dit stuk geven we aan het einde daarvoor een aantal concrete
adviezen.

Goed of fout: wat werkt er eigenlijk?
Wat werkt wel op sociale media, wat niet? In de afgelopen 10 jaar is
daar veel ervaring mee opgedaan. En zijn er veel fouten mee
gemaakt. Natuurlijk zijn er algemene stelregels en ‘do’s’ and dont’s’
maar over het algemeen geldt: vooral proberen en kijken wat er
werkt. En: vergissingen horen erbij. Nog geen jaar nadat De
Telegraaf het platform Hyves had gekocht, verlieten alle volgers
Hyves. Een misser van de eerste orde van De Telegraaf (weten we
achteraf). Onbegrijpelijk, voor zo’n grote media-organisatie.
Ook kerken maken fouten. Bijvoorbeeld door heel actief op Twitter
te worden, terwijl dit medium (dat vooral op nieuws gericht is) niet
per se het beste medium is voor een kerk. Of door lange verhalen te
delen op Facebook, terwijl juist de combinatie van een foto met een
korte tekst op Facebook het beste werkt. Of door te veel (privé)informatie te delen.
Maar er zijn ook hele goede voorbeelden. Bijvoorbeeld van kerken
die inspirerende foto’s en video’s delen in toegankelijke taal, die
door veel mensen bekeken worden en mensen inspiratie bieden.
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Daarmee kan een kerk op een goede manier bezig zijn met het
evangelie verspreiden. Verderop in deze brochure staan we langer
stil bij goede voorbeelden van het gebruik van sociale media door
kerken in Nederland en daarbuiten.

De persoon staat centraal
Sociale media heten niet voor niets sociale media. Het zijn
communicatiekanalen waarin mensen met elkaar in gesprek gaan.
En het meest sociale contact is het contact tussen twee
verschillende mensen. En dus niet het contact tussen een mens en
een instituut (als de kerk).
Het is dus verstandig als kerk om zo persoonlijk mogelijk te
communiceren. Het is prima om als kerk bijvoorbeeld een Facebookaccount te maken, maar laat dan wel duidelijk blijken wie degene is
/ degenen zijn die iets plaatsen. Zodat in het contact er zo
persoonlijk mogelijk kan worden gereageerd. In de praktijk zie je
vaak dat predikanten niet alleen op het account van hun kerk iets
posten, maar ook een eigen account hebben waarin ze delen over
werk en privé.
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Van web naar telefoon
Aan het begin van het tijdperk van de sociale media speelde zich
alles af achter de computer. Wilde je je social media checken, dan
moest je achter de computer zitten. Dit is bijna helemaal
overgenomen door de mobiele telefoon. Alle social media zijn via
een app te bereiken, of zijn zelfs ontstaan als app. Dit betekent dat
social media nog meer een onderdeel zijn geworden van het
dagelijks leven. Dit is zeker zo onder jongeren, die de hele dag leven
met de telefoon in de hand.

De belangrijkste sociale media en hun
bruikbaarheid voor de kerk
Facebook is het grootste sociale netwerk. In Nederland
waren er medio 2017 9,5 miljoen gebruikers. In de basis is
facebook een ‘smoelenboek’. Je kunt vrienden worden met
anderen op basis van de profielfoto en gedeelde interesses. In de
tijdlijn zie je wat je vrienden delen aan foto’s, belevenissen, filmpjes
of artikelen. Facebook staat bekend om de vind-ik-leuk-knop,
waarmee je complimenten kunt uitdelen aan wat anderen delen. Op
basis van wat je leuk vindt beslist Facebook wat je te zien krijgt. Het
nadeel daarvan is dat op die manier de zogenaamde filterbubbels
ontstaan: mensen zien alleen dingen van mensen met wie ze toch al
veel gemeen hebben. Bij Facebook speelt ook de privacy een
belangrijke rol. Daarover is verderop in deze brochure meer te lezen.
Als kerk is het handig om een eigen pagina te maken op Facebook.
Personen kunnen zo’n pagina ‘leuk vinden’ en krijgen dan te zien
wat je op zo’n pagina deelt. Dit is bruikbaar om ‘reclame’ te maken
voor bijvoorbeeld een kerstdienst of rommelmarkt. Ook is het
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mogelijk om via zo’n pagina alvast wat aandacht te vestigen op de
dienst van zondag door bijvoorbeeld een passend filmpje te delen.
Ook voor predikanten en kerkelijk (jeugd)werkers kan het handig zijn
een eigen account te hebben.
Om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen is een
(besloten) groep heel geschikt. Van zo’n groep kunnen mensen lid
worden en dan zelf plaatsen wat ze willen, zoals uitnodigingen voor
een activiteit of een reactie op de kerkdienst. Het is aan te raden om
vooraf duidelijk te maken wat de grenzen zijn in zo’n groep. Het is
weinig vruchtbaar als kerkleden met elkaar in discussie gaan via
Facebook. Dat kan beter face to face.
Twitter is een korte-berichten-service waarmee mensen
in 280 tekens (vroeger 140 tekens) kunnen twitteren
(kwetteren). De berichten van mensen die je volgt
verschijnen grotendeels chronologisch in je tijdlijn. In zo’n berichtje
kun je tegenwoordig heel makkelijk een filmpje of foto laten zien.
Twitter wordt vooral veel gebruikt door nieuwsmedia, politici,
artiesten en bedrijven. Door een handig gebruik van hashtags
proberen radio- en tv-programma’s hun gebruikers mee te laten
praten. Via Twitter kun je snel op een ander reageren. Daardoor
ontstaan er soms hele lange openbare discussies waarin iedereen
kan meedoen. In twittertaal is dat een ‘fittie’. Dat levert soms een
nare sfeer op waarin mensen schelden en elkaar blokkeren. Het
aantal gebruikers van Twitter daalt al een tijd. Er zijn relatief weinig
jongeren te vinden. Medio 2017 bezochten 2,2 miljoen
Nederlanders dit platform. Het belang van twitter voor de kerk is
beperkt. Er zijn te weinig gemeenteleden lid om het zinvol te
gebruiken om plaatselijke activiteiten aan te kondigen. Meer zin
heeft het om bovenplaatselijke activiteiten zoals conferenties aan te
kondigen. Door goed gebruik van hashtags kunnen mensen je dan
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makkelijk vinden. Ook is het mogelijk dat aanwezige twitteraars op
je conferentie via de hashtag meetwitteren, zo ontstaat er een
spontaan live-verslag.
Instagram is een gratis app op je smartphone waarmee je
foto’s en filmpjes kunt delen. Het medium is vooral
bekend vanwege de filters waarmee je foto’s heel
makkelijk een eigen sfeer kunt meegeven. De foto’s en filmpjes van
mensen die je volgt krijg je onder elkaar te zien in een tijdlijn. Je
kunt ze ‘leuk vinden’ of er op reageren. Via een handig gebruik van
hashtags kun je foto’s vindbaar maken voor een groter publiek.
Instagram wordt veel gebruikt door beroemdheden die hun leven
delen. Berichten van hen ontvangen soms miljoenen likes. Jongeren
zijn in verhouding veel op Instagram te vinden. Zij verlaten Facebook
en Twitter ten gunste van Instagram.
Instagram is vooral een sterk persoonlijk medium. Als kerk is het
lastig om het goed in te zetten. Maar als werker in de kerk is het
heel goed te gebruiken om contacten te leggen, vooral met de
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jongere generatie. Een reactie op een leuke foto van jongeren kan
veel goeds doen. Ook kun je als pastor heel makkelijk een kijkje
geven in je eigen leven, zodat drempels in het contact met jongeren
wegvallen.
Snapchat is echt het domein van jongeren. 67% van hen
gebruikt het, tegenover nog geen 5% van de 40+-ers. Op
dit medium zijn berichten slechts maximaal 10 seconden
zichtbaar op het scherm van de ontvanger. Het medium wordt
vooral gebruikt voor selfies. Het komt vaak negatief in het nieuws
omdat jongeren pikante foto’s naar elkaar versturen die de
ontvanger dan snel vastlegt met een screenshot. Zo blijft de foto
bewaard en wordt de ander daar mee gepest.
Als kerk is het lastig om dit middel in te zetten. Niet alleen omdat je
als kerkelijk werker terughoudend moet zijn in één op één contact
met jongeren, maar ook omdat jongeren dit medium massaal
gebruiken omdat het uit het zicht van volwassenen blijft. Maar het is
als kerkelijk werker wel goed om te weten wat jongeren op hun
mobiel bezig houdt, om er zo nu en dan met ze over te kunnen
praten en pestgedrag te kunnen herkennen.
Whatsapp is een berichtenservice die gekoppeld is aan je
mobiele nummer. Heel handig voor de persoonlijke
communicatie met mensen die je kent. Een veel gebruikte
functie is de groeps-chat. Daarmee kun je bijvoorbeeld als hele
schoolklas tegelijk met elkaar chatten. In Nederland gebruiken bijna
11 miljoen mensen Whatsapp.
In de kerk is Whatsapp bijna onmisbaar. Jongeren reageren
nauwelijks op hun email. Als middel om jongeren te binden aan
catechisatie of club is de groeps-chat heel bruikbaar. Ook steeds
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meer kerkenraden gebruiken de Whatsapp om elkaar op de hoogte
te houden.
YouTube is de grote videosite van
google. Meer dan 50% van alle
Nederlanders maakt regelmatig gebruik
van YouTube. Met een account is het makkelijk om zelf filmpjes te
uploaden. En er is een enorme hoeveelheid aan documentaires, tvuitzendingen en persoonlijk materiaal te vinden. Tegenwoordig
hebben steeds meer mensen een eigen kanaal op YouTube. Via
vlogs (videolog) geven zij een inkijkje in hun eigen leven. Op zo’n
kanaal kun je je abonneren zodat je niets hoeft te missen. In de
jongerenwereld zijn daardoor sterren ontstaan die puur op basis van
YouTube even populair zijn als popsterren in vroeger tijden.
Voor de kerk is Youtube goed bruikbaar. De filmpjes zijn makkelijk te
delen via facebook. Er is een schat aan filmpjes die het evangelie of
de bijbel goed uitleggen, zoals bijvoorbeeld ‘the Bible Project’.
Verder zijn er tegenwoordig enkele vloggende dominees die op een
laagdrempelige manier hun leven en het evangelie laten zien. (in de
online versie linken plaatsen naar ‘the bible project’ en een
‘vloggende dominee’)
Als plaatselijke kerk is het nog niet zo heel makkelijk om zelf goede
content voor Youtube te maken. Het is ook de vraag of het nodig is.
Wil je het wel doen, deel dan vooral persoonlijke verhalen, zoals
bijvoorbeeld een ontroerend getuigenis in een belijdenisdienst.
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Effect van online media
Samengevat hebben we gezegd: de online media geven een
plaatselijke gemeente veel kansen. Dan is het wel nodig dat een
kerkenraad hiervoor de verantwoordelijkheid neemt, een
communicatiecommissie instelt en er middelen beschikbaar voor
stelt. De richtlijnen zullen niet al te beperkend moeten zijn. Het
gebruik van de online media heeft baat bij initiatieven en
creativiteit. Vraag de genoemde commissie om een eigen ‘strijdplan’
te schrijven en je kunt als kerkenraad verrast worden door de mate
waarop gemeenteleden meedenken met het communicatiebeleid.
Onmiskenbaar heeft dit effect op de werkwijze van kerkenraad en
hoe gemeenteleden met elkaar omgaan en met gasten. Daarover
meer in de volgende paragraaf.

Werkwijze kerkenraad
Een website is als digitaal uithangbord een drager van je gemeente.
Voorheen voldeed een naambord op de gevel van de kerk met
daaronder het nummer van de koster. Nu is het als kerkenraad zeker
zo belangrijk om een digitale identiteit te waarborgen in de vorm
van een website. Je vertelt hier wie je bent, wat je gelooft en wat je
activiteiten zijn. Je wacht dus niet als raad tot er vragen komen, je
bent pro-actief richting eigen gemeenteleden, maar ook richting
bezoekers.
Inmiddels is het besef wel doorgedrongen van het up-to-date
houden van de website. Beter geen website, dan één met
verouderde gegevens. En dat laatste hoeft ook niet meer, want je
kunt in elk web-programma aangeven tot welke datum een bepaald
bericht gepubliceerd zal worden. Doe voor jezelf de eenvoudige
check of je kerk via Google op kerknaam en woonplaats meteen te
vinden is.
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In de communicatie naar de gemeente zal een kerkenraad online
media kunnen inzetten. Te denken valt aan een afgeschermd deel
op de website en gemeentemailings. Achter een inlogcode kan een
kerkenraad informatie plaatsen met een niet-publiek karakter, zoals
een ledenlijst (met of zonder foto’s, verslagen van gemeenteavonden, een archief van het gemeenteblad e.d.). En waar
voorheen gemeentes vaak werkten met ‘belbomen’ om bijvoorbeeld
een overlijden door te geven, kan nu gewerkt worden met een
mailing aan de gemeente. Langs deze weg kunnen ook
familieberichten, verzoeken om gebed en voorbede, zondagbrieven,
liturgieën enz. hun weg naar de gemeente vinden. Het ligt voor de
hand dat een scriba of iemand uit de kring van de kerkenraad deze
maillijst bedient.
Ook kan de kerkenraad zelf in zo’n afgeschermd deel een part
reserveren, dat alleen toegankelijk is voor kerkenraadsleden ten
behoeve van hun werk. Hier kunnen de vergaderstukken,
beleidsstukken en het archief een plek krijgen.

Omgang van de gemeenteleden naar elkaar
(naar binnen) en naar potentiële gasten (naar buiten)
Sociale media zijn gebaseerd op het principe van verbinding maken.
Het is niet een oud mediakanaal waar je berichten doorheen pompt.
Het wil mensen met elkaar in verbinding brengen. Voor een kerk is
dat binnen de gemeente, maar ook van buiten de gemeente. Social
media heeft het karakter van een gesprek. En als het goed is, gaan
die twee richtingen op. Jongeren ervaren het gesprek op social
media even ‘echt’ als een persoonlijk gesprek. Zo zal menig
predikant nu via social media horen dat er in de gemeente een
kindje is geboren. En soms blijft het ook bij een mooi bericht op
Facebook. Dus geen verder bericht of telefoontje. Het staat toch op
Facebook? Ook berichten over ziekte of overlijden circuleren hier.
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Het is raadzaam om de gemeente te instrueren dat men er niet
vanuit moet gaan dat dit allemaal door de kerkenraad of predikant
gelezen wordt.
In de omgang met elkaar leveren foto’s de meeste betrokkenheid op
met 77%, video 21% en tekst 2%. En dan vooral foto’s van mensen
en niet van lege kerkgebouwen. Foto’s zijn ook effectief in het
betrekken van mensen van buitenaf om ze te stimuleren wat verder
rond te kijken. Laat dit wel foto’s zijn van levensechte
gebeurtenissen in de gemeente en van goede kwaliteit.

Vertrouwelijkheid en privacy
In een praatcultuur gaat veel het ene oor in en het andere oor uit.
We worden opmerkzamer wanneer het gaat over zaken uit de
persoonlijke levenssfeer van onszelf of een ander. Dat zijn zaken om
zorgvuldig mee om te gaan en om vooral zelf de regie in te hebben.
Wat in vertrouwelijkheid gezegd wordt, zal vertrouwelijk behandeld
worden.
In het digitale tijdperk laten we een steeds grotere digitale
voetafdruk achter. Veel gegevens worden met ons meeweten, maar
ook wel zonder dat, opgeslagen. Het is belangrijk om dit goed onder
ogen te zien wat kan of niet kan. Recent is opnieuw vastgelegd hoe
iedere Nederlandse burger recht heeft op privacy.
In mei 2018 is namelijk een nieuwe wet op de bescherming van
persoonsgegevens, de AVG, van kracht geworden en die zal zijn
uitwerking niet missen.
We leven in een tijd met een privacy- paradox. Aan de ene kant is
veel privacygevoelig materiaal op social media te vinden. Mensen
vertellen uitgebreid over hun voorkeuren en geven foto’s vrij van
gezinsvakanties en uitstapjes; aan de andere kant grendelen we
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onze privacy steeds meer af: ‘aan de deur wordt niet gekocht’; belme-niet-register; onder elke nieuwsbrief moet een afmeldknop
zitten.
Als kerken hebben we hier zorgvuldig rekening mee te houden. We
beseffen het belang van vertrouwelijkheid al lang en hebben als
kerkenraad naast de ‘gewone’ notulen ook comité-notulen om de
vertrouwelijkheid te waarborgen. Binnen de kerken leven we van
vertrouwen, in God en ook in elkaar. Daarom vertrouwen
gemeenteleden elkaar informatie toe om elkaar beter te begrijpen
inclusief onze kwetsbare kanten; maar ook ons verlangen als kind
van God, als burger van Gods rijk. Hierdoor kan er meer voor elkaar
gebeden worden en met elkaar meegeleefd. Maar deze informatie
kan helaas ook, vaak onbedoeld, verkeerd worden gebruikt.
Binnen een gemeente komt allerlei informatie samen: gegevens
over persoonlijke en kerkelijke zaken, maar ook over pastorale zaken
en opvattingen. Veel informatie hoeft niet in digitaal of schriftelijk te
worden vastgelegd. Sommige wel. De handregel daarbij is: de
betrokkene blijft altijd eigenaar van de informatie. Hij stelt de
informatie ter beschikking aan een kerkelijke gemeente voor de
doelen die algemeen bekend zijn. Dit is in feite ook de kern van de
nieuwe privacy-wet AVG. Een raad stelt zich daarbij dus afwachtend
op en gedraagt zich niet als de eigenaar van deze info.
Het is aan te bevelen om een eigen privacyreglement op te stellen
en afspraken vast te leggen over hoe gegevens zorgvuldig en veilig
worden opgeslagen; dat alleen die gegevens worden opgeslagen
waarover afspraken zijn gemaakt en dat transparant is wat er met
gegevens gedaan kan en mag worden. Wie googlet op
‘privacyreglement’ en ‘kerken’ vindt hier verschillende voorbeelden
van. Betrek de gemeente hierbij en informeer hen over dit
onderwerp.
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Als een lid van de kerkenraad iets in een gemeenteblad schrijft over
bijvoorbeeld een gemeentelid of gezin is het raadzaam om de
betrokkene te laten meelezen. Als een kerkblad of zondagsblad
wordt doorgezet naar het internet is het nodig om dit achter een
inlogcode te doen. Dat geldt ook van diensten waarin bijvoorbeeld
een overledene wordt herdacht, of wanneer het gaat om rouw- en
trouwdiensten. Als deze een plek krijgen in het dienstenarchief van
de gemeente dan is het raadzaam om met de betrokkenen te
overleggen.
Volgens theoloog en ethicus J. Schenderling is de tendens om steeds
minder te vermelden. Zelf laat hij zieken altijd even lezen wat hij in
het kerkblad opneemt. Bij afkondigingen of voorbede noemt hij
geen ziektes. En bij vermelding op de website komen geen
adresgegevens die wel op een papieren nieuwsbrief zijn vermeld.
Gemeenteleden zien in toenemende mate soms zelf van
ruchtbaarheid af. ‘Waar ik vroeger iedereen die in het ziekenhuis lag
in de kerkdienst noemde, geldt dat nu nog voor een deel. De rest wil
dat niet.’
Predikanten en vertrouwelijkheid is overigens een apart onderwerp
omdat predikanten het zogenoemde beroepsgeheim hebben.
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Voor meer over dit onderwerp zie van genoemde auteur J.
Schenderling, Beroepsethiek, het hoofdstuk over ‘vertrouwelijkheid
en geheimhouding’.

De beperkingen van online-media
Online-media hebben unieke voordelen, zoals de mogelijkheid van
interactie, waarbij je minder gebonden bent aan de beperkingen van
tijd en plaats. Zo kan een gemeentelid in een verpleeghuis met
behulp van social media betrokken blijven bij het kerkgenootschap,
bijvoorbeeld via Facebook.
Online-media hebben uiteraard ook beperkingen. Die kunnen
onderverdeeld worden in praktische en ethische beperkingen.
Praktische beperkingen
Online-media zijn erg geschikt om informatie en beeld te delen,
maar de invloed op het gedrag is zeer bescheiden Verwacht daar
dan ook niet te veel van. Een medium kan wel sturen op kennis en
een betrokken houding, maar beïnvloeding of gedragsverandering is
een ander verhaal. Verder is het belangrijk om oog te houden voor
de doelgroep die niet beschikt over moderne middelen. Let ook op
dat het beheer van de website of social media niet in handen van
één persoon ligt. Bij vakantie of ziekte kan dat een probleem
opleveren. Zorg voor (minimaal) een tweetal dat elkaar kan
vervangen.
Ethische beperkingen
Het kan helpen om een duidelijk beleid rondom sociale media, als
onderdeel van een communicatieplan, vast te leggen. Ga uit van de
richtlijn dat de inhoud opbouwend moet zijn, informatief en
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stimulerend. Let extra op bij discussies over politiek, heikele thema’s
en personen. Wees vriendelijk, maar durf nodeloze discussies ook af
te kappen. Voor de beheerder is het een ruggensteun als dit beleid
is vastgesteld en niet per crisis moet worden bedacht. Tenslotte is
het van belang dat een ieder weet of een groep besloten of open is.
Dat is relevant voor de privacy, maar ook voor de gedeelde
informatie op andere gebieden.
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2. Evangelieverkondiging via de online media
Het uitdragen van het evangelie via alle geëigende middelen
behoort tot de absolute kerntaken van de christelijke kerk. In dit
hoofdstuk willen we verkennen in hoeverre online media hiervoor
geschikt zijn en op welke manier je ze als kerk en ook persoonlijk het
best in kunt zetten.
Voor alle duidelijkheid willen we een onderscheid maken tussen
evangelieverkondiging en evangelisatie. Evangelieverkondiging is de
meest omvattende term en gaat over verkondiging zowel aan
gelovigen als aan niet-gelovigen. Evangelisatie is een meer
beperkende term en gaat specifiek over de verkondiging aan nietgelovigen. Bij de vraag welke media je gebruikt en op welke manier
je die inzet maakt het soms behoorlijk verschil of je doelgroep
binnen- of buitenkerkelijk is. In dit hoofdstuk focussen we ons op
evangelisatie, dus evangelieverkondiging aan buitenkerkelijken. In
hoofdstuk 3 geven we wat meer aandacht aan kerkdiensten via
internet, een middel dat vooral geschikt is om gelovigen te bereiken
met het evangelie.

Een les uit het verleden
Een aantal jaren geleden lanceerden deputaten evangelisatie van de
Christelijke Gereformeerde Kerken samen met de IZB
(evangelisatieorganisatie van de PKN) de website
www.vragenovergeloven.nl. Dit was bedoeld als een
evangeliserende website. Er kwamen een paar andere websites
onder te hangen om verschillende soorten vragen over geloof,
gevoel en kerk te beantwoorden. Een klein team werkte aan de
lancering van de website. Twee mensen werden aangetrokken om
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vragen te beantwoorden en de website ‘levend’ te houden. Hier zat
een verlangen achter om mensen van buiten de kerk te bereiken en
het idee was dat deze vanzelf zouden komen als er aanbod van
webpagina’s was. Maar grote groepen bezoekers bleven uit. Het
lukte niet om het project echt interactief te krijgen. Na een
enthousiast begin is het project uiteindelijk vastgelopen. Momenteel
wordt de website nog in de lucht gehouden door de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt, maar hij wordt niet meer bijgehouden. Zowel
de IZB als de deputaten evangelisatie van de CGK hebben hun
handen er vanaf getrokken. Het oorspronkelijke team dat de site zou
bijhouden is er niet meer.

Bij de analyse waarom het is misgegaan komen twee punten naar
voren: 1) Toen de achterban van het project verbreedde en de
oorspronkelijke initiatiefnemers naar de achtergrond verdwenen,
werd onduidelijk wie er precies verantwoordelijk was. En een
belangrijk principe is: als iemand niet weet dat hij/zij
verantwoordelijk is, dan zal diegene zich ook niet verantwoordelijk
gedragen. 2) De vraag of het aangestelde team wel voldoende
online vaardig was. Het onderhouden en in de markt zetten van een
website, contacten leggen via sociale media, vraagt andere
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vaardigheden dan het beantwoorden van geloofsvragen. Uit dit
voorbeeld blijkt dat evangelieverkondiging via internet niet
eenvoudig is.

Evangelisatie via internet
Serieus werk maken van internet-evangelisatie vraagt een goed
plan, veel tijd en menskracht. Het is de vraag of een klein
kerkverband dat moet doen of dat we dat beter aan grotere,
interkerkelijke organisaties kunnen overlaten. Goede voorbeelden in
Nederland zijn www.ikzoekgod.nl en www.globalrize.nl; het zijn
toegankelijke websites die bezoekers willen interesseren voor het
Koninkrijk van God en dat doelgroep-gericht en hen bij meer
interesse willen begeleiden via online cursussen. Ook is er de
mogelijkheid contact op te nemen met een team vrijwilligers achter
de website. Als mensen de cursus hebben doorlopen kunnen ze
desgewenst doorverwezen worden naar een alpha-cursus van een
plaatselijke kerk. Als je als kerk via je eigen website iets van
evangelisatie wilt aanbieden is het een goede optie om door te
linken naar deze website, of een andere geschikte online-cursus.
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Een voorbeeld van een anders getoonzette website is
www.mijnkerk.nl, opgestart vanuit de Protestantse Kerk Nederland.
Deze website wil echt functioneren als een online kerkgemeenschap
voor met name dertigers en veertigers met een christelijke
achtergrond die niet meer in de kerk komen. De nadruk van de site
ligt niet zozeer op het kennis verwerven over het christelijk geloof,
maar meer op het delen van het leven in het licht van het geloof.

Het buitenboordmotorprincipe: Online
ondersteuning van offline verkondiging
Deputaten evangelisatie van de CGK zijn inmiddels afgestapt van het
zelf maken van evangelisatiematerialen. Zij zetten nu vol in op het
ondersteunen van plaatselijke gemeenten in hun missionaire
bewustzijn en taak. En daar kunnen online activiteiten zeker een rol
in spelen. In het gesprek van deputaten Kerk & Media met
genoemde deputaatschap over evangelieverkondiging via de online
media kwam een aantal relevante zaken naar voren.
1. De concrete gemeenschap gaat voorop. Een plaatselijke
gemeente is een gemeenschap waarin het evangelie van Christus
verkondigd en geleefd wordt. Het ontmoeten van elkaar om het
geloof te versterken en het dienen van elkaar in moeilijke perioden,
vormen een zeer belangrijk deel van het gemeente-zijn. Voor veel
zoekers is die gemeenschap van groot belang en ook wat een kerk
aantrekkelijk maakt.
2. Sociale media zijn voor veel mensen een natuurlijk onderdeel
van hun gemeenschap geworden. Mensen die voor het eerst een
kerk bezoeken hebben steeds vaker eerst de website of
Facebookpagina van de kerk bekeken. Soms hebben ze eerst zelfs
diensten beluisterd of bekeken (zie hoofdstuk 3). En op basis
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daarvan besluiten ze een kerk binnen te gaan. De uitstraling van een
website is dus van groot belang. Zorg er dus als kerk voor dat je
online identiteit een wezenlijk deel van je identiteit wordt.
Belangrijk is dat je jezelf realistisch presenteert. Je kunt wel beweren
dat je een jonge en dynamische gemeente bent, maar als je
gemiddelde leeftijd boven de 60 ligt prikken mensen daar na een
eerste kerkbezoek wel doorheen.
3. Zie online activiteiten daarom als de ‘buitenboordmotor’ van je
kerk. In hoofdstuk 1 noemden we dit principe al. Het komt erop
neer dat je door online activiteiten meer present bent in de
samenleving. Je bent makkelijker te vinden. Zonder online
activiteiten kun je als kerk weliswaar nog prima functioneren. Maar
je bent wel minder zichtbaar.
4. Persoonlijk contact is het belangrijkste. Mensen kunnen online
op het spoor komen van God en van de kerk. Maar om het geloof
over te dragen blijft in de meeste gevallen persoonlijk contact nodig.
Dat contact kan als zodanig plaatshebben op sociale media,
bijvoorbeeld in een chat, maar vaak zijn persoonlijke ontmoetingen
doorslaggevend om het evangelie echt in alle volheid en nuance
door te geven. Zie online aanwezigheid dus niet als een trucje om
offline niet meer te hoeven evangeliseren.

Praktische aanwijzingen
Hoe geef je nu in de praktijk zo goed mogelijk online het evangelie
door? Een aantal handreikingen.
1. Deel persoonlijke verhalen. In de huidige tijd verschuift de
aandacht van het instituut kerk sterk naar de persoon van de
gelovige. Daar kun je van alles van vinden, maar het is goed om er
rekening mee te houden in je communicatie. Veel kerken gebruiken
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hun website en sociale media om activiteiten aan te kondigen. En
dat is ook prima. Maar mensen zijn ook altijd op zoek naar het
gezicht achter de kerk. Naar waar het verhaal van God het hart
raakt. Zet daarom op je website ook een persoonlijk verhaal. Dat kan
de introductie van je predikant zijn. Het kan ook een filmpje zijn van
een getuigenis in een belijdenisdienst.
2. Leg relaties. Via sociale media is het voor mensen gemakkelijk om
direct te reageren. Zorg dat degene die sociale media beheert ook
communicatief vaardig is en mensen op de juiste toon antwoord
geeft. Zorg dat op de website in elk geval de gegevens van predikant
en/of een ander gemeentelid te vinden zijn bij wie mensen de
vragen mogen stellen. En zorg dat mensen binnen 24 uur een reactie
ontvangen.
3. Denk bij alles wat je online doet ook aan niet-gelovigen. Dat
heeft invloed op je taalgebruik. Kan een niet-gelovige ook begrijpen
wat je zegt? Een klein voorbeeld: stel jezelf niet voor als Chr. Geref.
Kerk, maar schrijf het voluit. Of gebruik, zoals steeds meer
gemeenten, in je communicatie de naam van het kerkgebouw. Zo
krijg je een herkenbaar gezicht. Een voorbeeld van een dergelijke
site is: de CGKV van Nijmegen (zie www.cgkv-nijmegen.nl)
4. Wees zorgvuldig met delen van evangelisatiecontent. Het is heel
makkelijk om als kerk elke keer gloedvolle oproepen om Jezus aan te
nemen op Facebook te plaatsen. Het zal in de praktijk eerder afkeer
oproepen dan geloof. Denk daarom goed na over wat je wel en niet
plaatst als evangelisatiecontent. Goede voorbeelden zijn filmpjes
rond de grote christelijke feesten waarin op een aantrekkelijke
manier wordt uitgelegd wat het feest betekent. Laagdrempelig,
informatief en met een kloppend hart voor Christus. Rondom
christelijke feestdagen zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan
naar de betekenis van zo’n feest. Een mooi moment om iets te
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delen. Een goed voorbeeld is het gloedvolle getuigenis van Justin
Welby (aartsbisschop van Canterbury) rondom Pasen 2017 dat terug
is te vinden op de Facebookpagina
www.facebook.com/archbishopofcanterbury (tik in: video
resurrection)
5. Wees je bewust van de missionaire kracht die uitgaat van je
persoonlijke leven. In een tijd waarin personen belangrijker zijn dan
het instituut liggen de kansen op missionair terrein vooral in je eigen
persoonlijk leven. Als pastor, maar ook als gemeentelid, is het mooi
om online gewoon te laten zien wie je bent als christen. Stel, je bent
predikant, dan is het natuurlijk prima om je preektekst alvast te
delen op Facebook. Maar als dat het enige is wat je doet, zal het
effect niet zo groot zijn. Deel je iets van het evangelie wat je
persoonlijk raakt dan zal dat mensen eerder aanspreken. Maar laat
ook gewoon zien wie je bent en wat je doet. Hoe het christen-zijn in
het dagelijks leven er uit ziet. Wat je met je kinderen doet. En hoe je
faalt. Datzelfde geldt ook voor gewone gelovigen. Nog meer dan
predikanten zullen zij ook online in hun netwerk niet-gelovigen
hebben. Het is goed om je er van bewust te zijn dat je ook online
een uithangbord van Christus bent. En dat hoe je present bent het
verschil kan maken in het leven van andere mensen.
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3. Het uitzenden van kerkdiensten
via de online media
We hebben gekeken hoe we als kerken kunnen omgaan met de
(on)mogelijkheden van de online media en wat belangrijke
observaties zijn bij de evangelieverkondiging via de online media.
Ons laatste onderwerp is het uitzenden van kerkdiensten via deze
media.

Ontwikkeling van bandrecorders tot livestreamen
Vroeger gingen diakenen met bandrecorders naar zieke
gemeenteleden. Daarna kwamen de cassetterecorders en
vervolgens kwamen de sticks om in te pluggen in een recorder.
Parallel hieraan was er het verbonden zijn met kerkdiensten via de
kerktelefonie via de PTT. Rond het millennium werd dit
overgenomen door allerlei platforms zoals Kerkomroep (sIKN) en
Streamit (www.kerkdienstgemist.nl). Waar er eerst nog een aparte
ontvanger nodig was (zoals de Lucas-kastjes bij Streamit) is het nu
volledig gedigitaliseerd en kan wie dat wil realtime meeluisteren of
meekijken met een kerkdienst waar ook ter wereld. Verder heeft
elke dienst ook een archieffunctie en kunnen diensten beluisterd
worden tot veelal een paar maanden terug.
Het belang van deze service kan moeilijk overschat worden. Dat
geldt niet alleen voor die broeders en zusters die niet meer in staat
zijn de diensten bij te wonen. Ook mensen die in het buitenland
verblijven voor kortere of langere tijd kunnen zo de band met de
thuisgemeente onderhouden. Het verdient aanbeveling om deze
service geregeld onder de aandacht te brengen en de mogelijkheid
te bieden om vooraf een orde van dienst te ontvangen. Genoemde
diensten kunnen inmiddels naast geluid ook beeld uitzenden (live30
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stream). In onze tijd van visualisatie is hier een pleidooi voor te
houden. De combinatie van beeld en geluid houdt de aandacht
beter vast en geeft meer informatie.
De angst is wel dat mensen dan thuis de dienst gaan meebeleven in
plaats van naar de kerk komen. De kans bestaat dat dat gebeurt.
Maar dat weegt ruimschoots op tegen de verhoogde focus op de
dienst voor de ‘echte’ thuiszitters.
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Aandachtspunten rondom het uitzenden
van de kerkdienst
Voordat een gemeente tot het uitzenden van beeld en geluid
overgaat, dient een uitgebreid stappenplan doorlopen te worden.
Naast allerlei technische vereisten is het ook zaak om te overwegen
in hoeverre een bepaalde mate van vertrouwelijkheid van de
diensten wordt prijsgegeven. Als naast
meeluisteren er ook meegekeken wordt, kan dit
mensen prikkelen en betrokken maken, maar niet
iedereen kan hier even goed mee omgaan. Ten
aanzien van de privacy zijn ook hier voorbeelden te
vinden door te zoeken op ‘kerkdiensten uitzenden
met beeld’. Een advies hierbij is het niet te spannend te maken. Het
beeld mag best wat statisch zijn, al kun je via eenvoudige ingrepen
het beeld verlevendigen, denk aan een koster die met een joystick
kan inzoomen als de predikant in beeld is.
Om het voor iedereen prettig en overzichtelijk te houden, kun je
door middel van bordjes aangeven waar er gefilmd wordt en kunnen
bezoekers ook kiezen voor plaatsen in de kerk waar je niet in beeld
komt.
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4. Aanbevelingen voor kerkenraden
en beleidsmakers

A. Geef goede aandacht aan uw online media communicatie door
het benoemen van een communicatiecommissie, het maken van
een communicatieplan en het tweejaarlijks evalueren ervan.
B. Stel een eigen privacyreglement op en leg afspraken vast zodat
gegevens zorgvuldig en veilig worden opgeslagen; verzeker u
ervan dat alleen die gegevens worden opgeslagen waarover
afspraken zijn gemaakt en dat transparant is wat er met
gegevens gedaan kan en mag worden. Betrek de gemeenteleden
hierbij en informeer hen over dit onderwerp.
C. Kijk op onze website www.kerkzijnonline.nl voor meer concrete
adviezen en voorbeelden voor webmasters en communicatieverantwoordelijken.
D. Wees als plaatselijke gemeente online present en laat zien wat
geloven in onze drie-enige God inhoudt en dat je beschikbaar
bent.
E. Ga binnen een classis met elkaar in gesprek en maak plannen.
Deputaten Kerk en Media zijn bereid om mee te denken.
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Om verder te lezen:
Eric van den Berg
Gids voor online communicatie in de kerk
2017. Heeswijk: Berne Media
252 pag.
Leendert de Jong, Arie Kok en Wouter van den Toorn
Handboek voor kerkelijke communicatie
2016. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
123 pag.
Neil Pugmire
Kijk, de kerk!
2016. Zoetermeer: Boekencentrum
254 pag.
Jacques Schenderling
Beroepsethiek voor pastores
2008. Budel: Damon
238 pag.
Deputaten staan open voor uw ervaringen, vragen en adviezen. Het

mailadres van de secretaris, ds. W. de Bruin te Zutphen, is
predikant@cgkzutphen.nl.
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Totaalevaluatie deelnemers inspiratieavonden Kerk-zijn online 2016
O.b.v. gemiddelde respons van ca. 40%

1. Waardering lezing Eric in sterren (max. 5 = cijfer 10)

4
3,9
3,8
3,7
Capelle
3,6

Bunschoten
Assen

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1

Selectie reacties deelnemers op lezing Eric (Kerk-zijn online, tussen ideaal en
werkelijkheid):






Te lange intro (inclusief – goed gewaardeerd overigens - amusement). Na aanpassing n.a.v.
evaluatie Capelle verdween dit kritiekpunt.
Sheets soms onvoldoende leesbaar.
Had langer gemogen.
‘Inspirerend verhaal, maar geregeld is teveel ideaal en te weinig werkelijkheid.’
Ook veel positieve feedback: ‘boeiend, actueel, humoristisch, inspirerend, helder, prima etc.’
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2. Waardering van de 3 workshops in sterren (max. 5)

4
3,5
3
2,5
Eric
2

Lennart

Gerald/Christian
1,5
1
0,5
0
Capelle

Bunschoten

Assen

Selectie reacties deelnemers workshop Eric (Goede content voor site en sociale media: hoe
regel je dat?):








Workshop te kort (na verlenging vanaf Bunschoten werd dit in evaluaties van alle workshops
nauwelijks meer genoemd).
In Capelle kritiek op techniek (presentatie viel op den duur stil door technisch defect) en
leesbaarheid presentatie.
Leesbaar sheets bleef ook andere 2 keren kritiekpunt, ook al had Eric o.a. de lettergrootte
aangepast na Capelle.
In Assen kritiek op akoestiek grote kerkzaal en slecht leesbaar projectiescherm door het
zonlicht
‘Zinnige vragen in de workshop, te weinig tijd voor zinnige antwoorden.’
‘Gratis boek maakt veel goed.’
Geen goed antwoord gekomen op de titel/vraag van de workshop. Niettemin inspirerende
bijeenkomst, maar die vraag blijft helaas grotendeels onbeantwoord.

Selectie reacties deelnemers workshop Lennart (Sociale media (nóg) beter als kerk
gebruiken):


‘De titel wekt de indruk dat het een workshop was voor gevorderden, dat was het niet. Voor
een starter m.i. te kort.’
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Meer diepgang: Hoe zet je social media in, wat zijn de randvoorwaarden? Praktische
voorbeelden geven over goed gebruik van social media. Was er wel, maar mag wel meer.
Workshop wat te kort en te brede samenstelling van de groep.
‘Workshopleider liet zich te veel en te lang meenemen door verhalen (i.p.v. vragen) van
deelnemers die soms niet over social media gingen. Sneller en wat beslister door de stof
heen, maakt dat je daarna gerichter op vragen kunt ingaan.’
Advies: werk volgende keer met gestructureerde tips: let op, doe wel, doe niet, zo doe je dat
enz.
‘Jammer dat er niet gewerkt werd tijdens de workshop: ga samen aan de slag en bekijk wat
goed werkt, wissel ervaringen uit. Deel kennis, tips etc.’

Selectie reacties deelnemers workshop Gerald/Christian (Werken aan een betere website
voor jouw kerk):






Net wat betere stijl van presenteren gewenst
Te weinig ruimte voor interactie, o.a. over de eigen kerkwebsite, tijd was al (bijna) om toen
de groep daar aan toe kwam
‘Was wel een goede workshop maar ik had verwacht dat het meer de diepte in zou gaan en
websites beoordeeld zouden worden. Helaas was daar weinig tijd voor. Je kunt juist veel van
elkaar leren en ideeën op doen.’
Tip: splits de groep op naar kennis- en ervaringsniveau.

3. Waardering gehele avond (inhoud, locatie, presentatie,
communicatie)

3,9
3,85
3,8
3,75
Capelle
3,7

Bunschoten

3,65

Assen

3,6
3,55
3,5
3,45
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4. Wel of geen nieuwe inspiratieavonden door
Kerk-zijn online?

Ja (98%)
Nee (2%)

5. Waar zou een serie nieuwe inspiratiebijeenkomsten over kunnen gaan?
1. Alleen praktische workshops (‘Bijvoorbeeld in een computerlokaal op een
scholengemeenschap met een digitaal bord voorin.’)
2. Samen met andere deelnemers praktisch online aan de slag.
3. Vooral geïnspireerd raken door goede voorbeelden (best practice) en daar zelf dan mee aan
de slag.
4. Overdag (zaterdagmiddag bijvoorbeeld) in kleine groepjes o.l.v. een specialist je online inzet
als kerk (website en sociale media) laten beoordelen)
5. ‘Presentatie van een gemeente die het hele traject van totstandkoming van bijvoorbeeld een
website heeft doorlopen: welke doelen, welke keuzes, welke problemen, welke successen en
dergelijke ze beleefd hebben en hoe het eindresultaat eruit ziet en functioneert.’

6. Tips en adviezen aan Kerk-zijn online:
1. ‘Naast Facebook zou een interactieve website (met forum etc.) ter ondersteuning van al die
kerkelijke websites handig kunnen zijn of evt. via isimedia.nl Daarop bijvoorbeeld bruikbare
sjablonen voor Drupal, Joomla en Wordpress. Met voorbeelden van websites plus
stimulerende beoordelingen daarvan.’
2. (aantal respondenten) Online community uitbouwen met:
 Tips en inspiratie
 Help- en adviesdesk
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Forum (‘Voor internetwerkgroepen van verschillende kerken/gemeenten om gemakkelijk
ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, leren van elkaars fouten en dergelijke.’)
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