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Kerkenraad wijkgemeente Oude Kerk

Vooraf
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en
verspreiden van opnames in beeld van diensten in de Oude Kerk. Het beleid
daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die
zich in de Oude Kerk bevinden tijdens een dienst.
Er zijn geen wettelijke regels voor kerken over de omgang en handhaving van
privacy in relatie tot gebruik van KerkRadio en KerkTV. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) dient de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat dan
om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon
gekoppeld kunnen worden. Het is niet duidelijk of geluids- en/of beeldopnames van
kerkdiensten daaronder vallen. Je zou kunnen stellen dat dit voor een voorganger
wel geldt, evenals voor degene die de schriftlezing doet als de naam van de lezer
genoemd wordt, en bij voorbeden voor personen, die bij naam genoemd worden.
Dat geldt dus zowel voor geluidsopnames, als voor KerkTV opnames. Daarnaast valt
KerkTV niet onder de regelgeving voor cameratoezicht (CBP) en hoeft hiervoor geen
toestemming van het CBP verkregen te worden.
Bestaande regelgeving is dus niet zondermeer toepasbaar op KerkRadio of KerkTV.
Toch is het goed om persoonsbescherming in relatie tot KerkTV zo goed mogelijk te
regelen, waarbij elementen uit bestaande regelgeving als richtinggevend gebruikt
worden.
Elementen uit dit reglement gelden ook voor projectie van personen op het scherm
tijdens de dienst in de kerk.

KerkTV
Het doel van KerkTV
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van (wijk)gemeenteleden
bij de diensten in de Oude Kerk, die niet (meer) in staat 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 op het moment dat ze plaats vinden
(zogenaamde ‘live’ beelden), draagt bij tot een nog directere beleving van en
betrokkenheid op de diensten in de Oude Kerk.

De mogelijkheden van KerkTV
KerkTV biedt de volgende mogelijkheden:
1. Gemeenteleden en niet-gemeenteleden kunnen diensten volgen op het internet
(www.kerkomroep.nl of kerkomroep app op tablet en smartphone).
2. De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en buitenland
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gevolgd worden.
3. KerkTV geeft meer betrokkenheid bij de dienst door het in beeld brengen van het
kindermoment, het sacrament van de Heilige Doop, het sacrament van het Heilig
Avondmaal, de Openbare belijdenis van het geloof, etc.
4. KerkTV biedt de mogelijkheid om digitale opnames op USB-sticks te maken van
(ere)diensten in de Oude Kerk, zeker ook van bijzondere diensten zoals:
doopdienst, huwelijksinzegening, kerstfeestviering scholen, herdenkingsdienst
bij jubileum, etc.

Verantwoordelijkheid voor KerkTV
Hieronder is aangegeven wie waar voor verantwoordelijk is bij het gebruik van
KerkTV:
1. De kerkenraad zorgt voor duidelijke en zichtbare borden waarop aangegeven
wordt dat er in de kerkzaal beeldopnames plaatsvinden. Deze borden bevinden
zich in de hal bij het binnenkomen van de kerk. Daar worden geen opnamen gemaakt,
tenzij na afspraak bij bijzondere diensten.
De camera’s (5 stuks) bevinden zich rechts van de preekstoel als naar de preekstoel
gekeken wordt, op het koorhek links en rechts, op de galerij bij de organist en tegenover
de preekstoel.
2. De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan
kerkomroep.nl. Kerkomroep.nl is een operationeel onderdeel van de Stichting
Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN). Opnames zijn openbaar ‘live’
beschikbaar gedurende diensten, en daarna circa 3 maanden, via
www.kerkomroep.nl of de kerkomroep app.
3. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het schermcommunicatieteam, dat de
opnames verzorgd.
4. Het schermcommunicatieteam is verantwoordelijk voor het op juiste en integere
wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit reglement in acht genomen
wordt.
5. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de techniek en het contract met
kerkomroep.nl.
6. De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik
van opnames, die via www.kerkomroep.nl, of op andere wijze verkregen,
beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden
(bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via www.kerkomroep.nl
met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).

Persoonsbescherming
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover
is het volgende afgesproken:
1. De gemeenteleden worden via de Scheveningse Kerkbode en via de website
geïnformeerd over het bestaan van dit reglement.
2. Met uitzondering van de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, degene die
de schriftlezing of het moment van delen verzorgd, zullen van individuele
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personen geen dichtbij detailopnames worden gemaakt. De opnames van
personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de, op dat moment
aanwezige gemeente in de kerkzaal, gefilmd van opzij of ‘op de rug’.
3. Bij binnenkomst in de hal van de Oude Kerk wordt men via bordjes erop geattendeerd
dat er beeldopnames worden gemaakt.
4. Degene die het contact met de gastpredikanten verzorgt, zal bij de uitnodiging van de
gastvoorganger kenbaar maken dat er beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen
worden van de kerkdienst, en dat deze opnames via internet (www.kerkomroep.nl) ‘live’
uitgezonden worden, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.
5. Door middel van de bevestigingsbrief wordt de voorganger er nogmaals op
geattendeerd dat er beeldopnames zullen worden gemaakt van de kerkdienst.
6. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van gemeenteleden en/of
andere personen mogen geen opnames via sociale media verspreid worden.
7. Als een kerkdienst via www.kerkomroep.nl is uitgezonden, kan deze uitsluitend
voor particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de kerkenraad van de wijkgemeente Oude Kerk is
het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van kerkdiensten in de Oude Kerk
op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.

Verdere afspraken
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:
1. Bandbreedte van de opgenomen dienst: van 10 minuten voor aanvang van de
kerkdienst tot einde van het orgelspel na de dienst.
2. In de 10 minuten voordat de kerkdienst begint worden alleen beelden vertoont
van de mededelingen op het scherm.
3. De opnames richten zich op:
a. Liturgisch centrum en elementen daarop (bijvoorbeeld de bloemen van de
bloemengroet, de avondmaalstafel met het avondmaalstel, de doopvont).
b. Kerkgebouw (waaronder: communicatiescherm, orgel, overzicht kerkzaal met
gemeenteleden van opzij of ‘op de rug’ gefilmd).
c. Getracht wordt om gemeenteleden niet in beeld te brengen, wanneer zij zich bevinden
in de banken aan de zijde van de Wassenaarsestraat (achter de pilaren).
d. Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren
(bijvoorbeeld schriftlezing, moment van delen), organist en leden van de
muziekgroep, die herkenbaar in beeld komen of kunnen komen.
4. Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen
tijdens het kindermoment op het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen.
De ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun
kind(eren) aan het kindermoment.
5. Tijdens de gebeden wordt een stilstaande opname getoond; in ieder geval wordt de
voorganger niet in beeld gebracht.
6. Tijdens het zingen worden geen ‘close-up’ opnames gemaakt van personen. Wel
kan een overzichtsbeeld van de kerkzaal worden gemaakt, met daarin
gemeenteleden van opzij of ‘op de rug‘ gefilmd.
7. Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in
beeld gebracht worden, in detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen
en hun familie kunnen het als een positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun
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dierbaren in beeld zijn, wat eventueel van betekenis kan zijn in hun latere
levensfase. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen
worden, dient men dit van te voren aan de scriba van de kerkenraad schriftelijk te
melden. De scriba informeert daarna het schermcommunicatieteam. Het betreft
de volgende diensten:
a. De bediening van de Heilige Doop (binnenbrengen en doopmoment op het
liturgisch centrum);
b. De Openbare belijdenis van het geloof (gebeurtenissen op het liturgisch
centrum);
c. Huwelijksinzegening, op aanvraag en indien deze onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvindt (detailopnames van de
gebeurtenissen op het liturgisch centrum zoals inzegening, en overhandigen
van de trouwbijbel);
d. Andere niet nader genoemde diensten waarbij personen met opzet herkenbaar
in beeld gebracht kunnen worden, in overleg met de kerkenraad.
8. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een overzichtsbeeld getoond
van de kerkzaal zodat gemeenteleden thuis dit moment ten volle kunnen
meemaken.

