Werkbare oplossingen voor preken en online uitzenden en streamen van kerkdiensten
Als een kerkdienst wordt uitgezonden, zal men aandacht aan de privacy van betrokkenen moeten
geven. Hierbij kan aan de volgende maatregelen worden gedacht (deze zijn grotendeels afkomstig/in
overeenstemming met ‘Richtlijnen voor het uitzenden en vastleggen van kerkdiensten’,
Kerkdienstgemist.nl en Handleidingen van de RKK, Pkk):























Overleg binnen de geloofsgemeenschap of u de diensten ‘openbaar’ wilt maken, of de
diensten achter een gesloten deel van de website wilt aanbieden (via een login voor
gemeenteleden).
In het algemeen geldt dat er bij het openbaar maken van de dienst (bijvoorbeeld via
Kerkdienstgemist.nl) sprake is van het ‘delen’ van gegevens buiten de desbetreffende kerk.
Dit mag alleen als de betrokkenen (de gemeenteleden die worden genoemd en de leden die in
beeld komen) hiervoor toestemming hebben gegeven.
T.a.v. de kerkgangers:
Informeer de mensen (ruim) van tevoren dat er in de kerk opnames worden gemaakt. Dit kan
via een kerkblad en/of de website van de kerk. Maak hierbij het doel goed duidelijk, namelijk
het aanbieden van Kerk TV aan de leden die de dienst niet kunnen bijwonen.
Hang in de kerk bordjes op met de mededeling dat er opnames worden gemaakt. Deze
bordjes moeten goed zichtbaar zijn (bij elke ingang van de kerk).
[Een beeld/tekst op de beamer kan bij de inloop en wanneer kerkgangers plaatsnemen
duidelijk maken dat er opnames worden gemaakt].
Zorg voor een specifiek vak in de kerk waar de camera geen bereik heeft en waar mensen die
niet gefilmd willen worden kunnen plaatsnemen.
Breng de mensen die zich in de kerk bevinden zo mogelijk niet herkenbaar in beeld: maak
geen close-up van mensen en film ze zoveel mogelijk van achteren.
Toon bij samenzang de tekst van het lied dat gezongen wordt. Als dit niet mogelijk is, maak
dan een totaaloverzicht van de kerkzaal. Zoom niet in op zingende mensen en breng deze niet
herkenbaar in beeld.
Bij speciale momenten zoals communie, kan gebruik worden gemaakt van een
overzichtsbeeld, zodat ook mensen die in het liturgisch centrum staan niet direct herkenbaar
zijn.
Maak geen opnames van de binnenkomst en afloop van de dienst, of van de communie.
Maak duidelijke afspraken met bijvoorbeeld misdienaars, een organist en het koor, en regel
vooraf via schriftelijke toestemming dat beelden mogen worden uitgezonden. Dit kan
bijvoorbeeld voorafgaand aan toetreding tot het koor gevraagd worden. De toestemming kan
voor langere tijd gelden.
Hetzelfde geldt als speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop of een
huwelijksceremonie, begrafenis) worden opgenomen. Overleg bij een uitvaart met de
nabestaanden of de plechtigheid kan worden uitgezonden en of deze door iedereen mag
worden bekeken of alleen door een besloten gezelschap. Neem ook door wie wel/niet in beeld
mag komen (via de ceremoniemeester, uitvaartondernemer); vraag expliciet/schriftelijk
toestemming aan de mensen die in beeld komen.
T.a.v. kerkleden die worden genoemd (bijv. in voorbede):
Vraag van tevoren toestemming van de betrokkene(n) en leg die schriftelijk vast.
Bijvoorbeeld als er voor iemand voorbede wordt gedaan tijdens de eredienst.
Bij twijfel: overleg vooraf met elkaar wat wel en niet wenselijk is en in hoeverre de
betrokkene er nadeel van kan ondervinden of er bezwaar tegen kan hebben.
Andere optie is (indien men bezwaren heeft) om voor het gedeelte van de kerkdienst waarbij
veel persoonsgegevens voorkomen, zoals de gebeden of voorbeden, een stilstaand beeld
(zonder geluid) in de kerk in beeld te brengen (zoals het orgel, een gebrandschilderd raam,

een bloemstuk of een afbeelding). Of om dit gedeelte van dienst af te schermen op internet /
niet uit te zenden.













T.a.v. gastsprekers:
Informeer de gastspreker altijd ruim vooraf over het feit dat er opnames worden gemaakt en
dat deze worden uitgezonden en later terug te zien zijn via de website / kerkdienstgemist.nl.
Vraag gastsprekers om toestemming en leg deze (schriftelijk / e-mail) vast, en zorg dat u
later kunt aantonen dat u de toestemming heeft gekregen.
Een gastspreker houdt altijd het auteursrecht op de preek en het recht om de opname te
laten verwijderen.
Besloten uitzendingen en opnames:
Besloten opnames zijn alleen te volgen door personen die geautoriseerd zijn door de
beheerders van de kerk. Deze personen moeten inloggen met hun e-mailadres op
Kerkdienstgemist.nl. (via de website Kerkdienstgemist.nl kan ervoor worden gekozen om
uitzendingen en opnames besloten te maken. Er kan per rechtstreekse uitzending of opname
worden bepaald of deze publiek of besloten beschikbaar is).
Bij het besloten uitzenden van een kerkdienst moet nog steeds worden voldaan aan de
nieuwe wetgeving, waarbij er zorgvuldig / voorzichtig moet worden omgegaan met het
verstrekken van persoonlijke informatie.
Kerkradio:
Bij kerkradio dient alleen aandacht te worden besteed aan het feit dat namen van kerkleden
genoemd kunnen worden. Zie hierboven.
Ten slotte:
Zoals het CIO ook al aangeeft, is het van belang dat, op het moment dat een individu zich
door activiteiten van de kerkelijke gemeenschap geschaad voelt, hierover het gesprek te
voeren. En daarop alert te zijn.

