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Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Sprang 
t.b.v. KerkTV. 
 
1. Inleiding 
 
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van 
beeld- en geluidsopnamen van diensten in de kerkzaal van de Hervormde Kerk in Sprang. Het beleid 
daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de kerkzaal 
bevinden tijdens een dienst of andere bijeenkomst. 
 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien is er 
Europese regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens dient. Het gaat om in het openbaar 
traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Ook geluids- en/of 
beeldopnamen van kerkdiensten vallen daaronder. Dit geldt dus ook voor een voorganger, 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 geluidsopnamen als voor KerkTV 
opnamen.  
 
 
2.  Het doel van KerkTV 
 
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden en van al Gods 
mensen die niet (meer) in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via 
KerkTV kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten 
draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in de Kerk. 
 
KerkTV is in principe beschikbaar voor iedereen. Men kan toegang tot KerkTV krijgen: 
- op PC/Laptop live via www.hervormdsprang.nl; via de server van www.kerkdienstgemist.nl; 
- terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl; 
- met de kerkdienstgemist app op tablet en smartphone; 
- met door het college van kerkrentmeesters op verzoek verstrekte kastjes. 
 
Door middel van KerkTV worden de kerkdiensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad uitgezonden. Daarnaast kunnen er opnamen uitgezonden worden van andere diensten 
met een religieus karakter, zoals orgelconcerten en zangdiensten. 
 
 
3.  Verantwoordelijkheid voor KerkTV 
 
Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse activiteiten. 
 
1.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeld- 

en geluidsopnamen, waarbij dit protocol in acht genomen wordt. 
 
2.  Het college van kerkrentmeesters zorgt door middel van één of meerdere borden, waarop wordt 

aangegeven dat van de kerkdiensten beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt die worden 
uitgezonden, voor duidelijke en zichtbare aanwijzingen. Deze borden bevinden zich bij de ingang 
van de kerkzaal. Ook op de website van de gemeente wordt dit aangegeven.  
Er zijn twee camera’s opgesteld die zich via vastgestelde punten richten op de kansel, het 
liturgisch centrum, het grote orgel, het psalmenbord, de Bijbel (op de Avondmaalstafel), lezenaar 
en kandelaren. Daarbij komen personen die in de kerkbanken/stoelen zitten niet in beeld. 

 
3.  De kerkenraad heeft het beheer van de opnamen toevertrouwd aan kerkdienstgemist.nl. De 

opnamen van de kerkdiensten worden maximaal 50 weken bewaard en zijn tot die tijd 
benaderbaar via www.kerkdienstgemist.nl of de kerkdienstgemist app. 

 
4.  Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het operationele contact 

met kerkdienstgemist.nl. 
 
5.  Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het contract met kerkdienstgemist.nl.  



	 2	

 
6.  De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (de gevolgen van) oneigenlijk gebruik 

van opnamen, die via www.kerkdienstgemist.nl beschikbaar zijn gesteld of op andere wijze zijn 
verkregen, waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via 
internet anders dan via www.kerkdienstgemist.nl met het oogmerk om een persoon of een groep 
van personen te benadelen). 

 
 
4.  Persoonsbescherming 
 
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het volgende 
afgesproken: 
 
1.  De gemeenteleden worden via het kerkblad “Voetius” en via de website www.hervormd-sprang.nl 

geïnformeerd over het bestaan van dit protocol. 
 
2.  Zonder voorafgaande toestemming van individuele personen en bij kinderen jonger dan 16 jaar 

van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind zullen er geen beeld- en 
geluidsopnamen worden gemaakt/gepubliceerd via internet, waarbij zij herkenbaar in beeld 
komen. De opnamen van personen beperken zich tot de afspraken die bij hoofdstuk 5 worden 
aangegeven. 

 Deze personen worden door de kerkenraad geïnformeerd over het feit dat opnamen worden 
gemaakt/gepubliceerd via internet en zij herkenbaar in beeld komen. De vereiste toestemming 
kan in één keer worden vastgelegd tijdens een bijeenkomst. De toestemming geldt dan voor alle 
keren dat er opnamen worden gemaakt.  
De in dit punt vereiste toestemming wordt door de gemeente bewaard.  

 Bij trouw- en rouwdiensten geldt bovengenoemde toestemming ook voor het verstrekken aan het 
bruidspaar/de nabestaanden van een exemplaar van de opname van de trouw- of rouwdienst. 

  
3.  De preekbeurtregelaar die belast is met de invulling van de (zondagse) preekbeurten bevestigt de 

met de gastvoorganger met betrekking tot de preekbeurt(en) gemaakte afspraken. Naast de 
gebruikelijke afspraken, zoals die over plaats, datum en tijdstip maakt hij in die bevestiging 
kenbaar dat er beeld- en geluidsopnamen van de kerkdienst gemaakt worden en dat deze 
opnamen via internet (www.kerkdienstgemist.nl) gepubliceerd worden waarbij de gastvoorganger 
herkenbaar in beeld komt.  
Door middel van de herinneringsbrief van de preekbeurtregelaar circa één week voor de 
betreffende preekbeurt wordt de gastvoorganger er nogmaals op geattendeerd dat er beeld- en 
geluidsopnamen worden gemaakt/gepubliceerd via internet waarbij deze gedurende de dienst in 
beeld komt. Een gastpredikant houdt altijd het auteursrecht op de preek en het recht om de 
opname te laten verwijderen. De onder punt 2 vereiste toestemming wordt voor gastvoorgangers 
per dienst geregeld. 

 
4. Gegevens rondom ziekte en gezondheid en andere pastoralia van gemeenteleden worden tijdens 

kerkdiensten niet genoemd/gepubliceerd via internet, tenzij dat op verzoek is van een 
gemeentelid of naar aanleiding van overleg met dat gemeentelid. Dit wordt door de betreffende 
ambtsdrager/bezoekbroeder/ bezoekzuster schriftelijk vastgelegd en door de gemeente bewaard. 

 
5. Zonder voorafgaande toestemming van gemeenteleden en/of andere personen mogen tijdens de 

mededelingen voor de dienst geen persoonsgegevens van hen worden genoemd/gepubliceerd 
via internet. Deze toestemming wordt door de gemeente bewaard. 

 
6. In geval van een overgangsdienst, een VBK-dienst en een jeugddienst wordt de vereiste 

toestemming vastgelegd door respectievelijk de KND, de VBK en de commissie eredienst. 
In geval van een doopdienst kinderen jonger dan 16 jaar de doop in het liturgisch centrum 
bijwonen, worden zij geacht daarvoor toestemming van hun ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) te hebben verkregen.  

 
7. Zonder voorafgaande toestemming van gemeenteleden en/of andere personen, die herkenbaar in 

beeld komen, mogen geen opnamen via sociale media verspreid worden. Deze toestemming 
wordt door de gemeente bewaard. 
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8.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om 

kerkdiensten of delen van kerkdiensten in de kerkzaal op welke wijze dan ook te publiceren en/of 
te verspreiden. 

 
 
5.  Afspraken ten aanzien van de opnamen 
 
Ten aanzien van de opnamen van de diensten gelden de volgende afspraken: 
 
1.  De tijdsduur van de opgenomen dienst: van ten hoogste 10 minuten voor aanvang van de 

kerkdienst tot ten hoogste 10 minuten na het einde van de dienst. 
 
2.  Gedurende de in punt 1 genoemde opnameduur worden alleen beelden vertoond van het 

liturgisch centrum, het psalmenbord of de Bijbel op de Avondmaalstafel. 
 
3. Tijdens het gebed wordt de predikant niet in beeld gebracht, maar wordt gekozen voor een 

neutraal camerabeeld. 
 
4. Indien de (gast)predikant niet in beeld gebracht wil worden, wordt enkel het geluid uitgezonden. 
 
5.  Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt het breken van het brood en het schenken van 

de wijn bij alle tafels in beeld gebracht. Daarbuiten wordt er gekozen voor een neutraal 
camerabeeld.  

 
6.  In geval van doopdiensten en belijdenisdiensten worden de doopouders en de 

belijdeniscatechistanten door de predikant vooraf geïnformeerd over de opnamen; op verzoek van 
(één van) hen zal er voor een neutraal camerabeeld gekozen worden. Dit verzoek wordt door de 
predikant aan het college van kerkrentmeesters doorgegeven. 

 
7. Als er tijdens de kerkdienst een koor, een combo of andere groep musici niet in beeld gebracht wil 

worden, kan betreffende groep er voor kiezen zich buiten het liturgisch centrum op te stellen of 
worden er gedurende het optreden neutrale camerabeelden uitgezonden. 

 
8.  Bij trouw- en rouwdiensten wordt door de predikant of de ouderling aan het bruidspaar/de 

nabestaanden gevraagd of er een beeld- en geluidsopname van de dienst gemaakt moet worden. 
De keuze moet gemaakt worden tussen een openbare of privé beeld- en geluidsopname. Een 
privé beeld- en geluidsopname wordt beschikbaar gesteld door middel van een wachtwoord. Ook 
dient er overleg te zijn over het in te stellen startpunt (tijdstip) van de opname.   

 Als er gekozen wordt voor een opname wordt tussen het bruidspaar/de nabestaanden en de 
predikant of de ouderling besproken wat er in beeld mag komen en/of wat men in beeld wil 
hebben.  
Bovengenoemde afspraken worden door de predikant of de ouderling doorgegeven aan het 
college van kerkrentmeesters. 
Op verzoek ontvangen het bruidspaar/de nabestaanden een exemplaar van de opname van de 
trouw- of rouwdienst. Door het college van kerkrentmeesters wordt hiervoor een 
vergoedingsregeling vastgesteld.  

 
 
6. Slotbepalingen 
 
1.  Dit protocol treedt in werking op 12 juli 2020. 
 
2. Dit protocol wordt aangehaald als: Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal 

van de Hervormde Kerk te Sprang t.b.v. KerkTV. 
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7.  Bronnen 
 
Wij hebben het raamwerk van het protocol van de Immanuel Kerk in Veldhoven gebruikt, alsmede de 
basisregels uitzenden KerkTV van de Hervormde gemeente te Hei- en Boeicop. Wij danken de 
personen van de Inmmanuel Kerk die aan dat protocol hebben gewerkt en de personen die aan de 
basisregels van Hervormd Hei- en Boeicop hebben gewerkt, hiervoor hartelijk. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 6 juli 2020. 


