HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
Uitzending kerkdiensten in beeld en geluid
Uitgangspunten:
• We willen de gemeenteleden die niet naar de kerkdienst kunnen komen betrekken
bij de kerkdienst.
• We willen de luisteraars thuis ondersteunen door geluid en/of beeld aan te bieden
om zo beter bij de dienst betrokken te zijn.
• In verband met de privacy wetgeving (AVG) publiceren we geen beelden (openbaar
maken) van herkenbare personen zonder dat daar toestemming voor is.
• We geven duidelijkheid aan bezoekers van diensten welke beelden openbaar worden.
• We leggen toestemmingsverklaringen vast van herkenbare personen die op de uitgezonden beelden te zien zijn, b.v. predikanten, ambtsdragers.
•

De kerkenraad is verantwoordelijke voor dat wat uitgezonden wordt.

Uitzendingen:
We starten de uitzendingen vrij toegankelijk.
De kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Kamerik kunnen via internet worden gevolgd
via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.hervormdkamerik.nl of (zonder login)
via een speciaal te maken aansluiting bij de mensen thuis.
De opnames zijn ”live” beschikbaar gedurende de diensten, en daarna maximaal 6 weken,
via www.kerkdienstgemist.nl of de Kerkdienstgemist App.

Uitvoering:
1. Onderzoeken welke cameraposities de uitgangspunten het beste ondersteunen.
Waarbij eerbied / rust belangrijke waarden zijn.
2. De invoering geëvalueerd kan worden.
3. De toestemmingsverklaringen kunnen worden opgenomen. Zoals van predikanten /
ambtsdragers / organisten / groepen in bijzondere diensten.
Er is gekozen voor 2 camera posities, waarbij beide camera’s gebruikt worden voor uitzending. De volgende posities worden daarbij gebruikt:
1. Breed zicht op orgel
2. Predikant/ kansel
3. Centrum (afkondigingen)
4. Centrum voor doop- belijdenis- trouw en rouwdiensten
5. Psalmbord.
6. Glas in lood afbeeldingen of wapenbord.
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Bediening:
De bediening ligt in handen van de koster en een nader te benoemen groep gemeenteleden.
(max 4 pers.) Hierbij dient de volgende leidraad:
• voor de dienst:
orgel – psalmbord - in lood - wapenbord
• afkondigingen:
centrum
• tijdens preek:
predikant/ kansel
• bijzondere dienst
predikant/kansel - centrum
• tijdens collecte
orgel – psalmbord – glas in lood - wapenbord
• tijdens zingen
orgel – psalmbord – glas in lood - wapenbord
• Na de dienst:
orgel

Afspraken:
1. In het kerkgebouw wordt bij de ingang aan de bezoekers met een bordje duidelijk

gemaakt dat de kerkdienst wordt opgenomen en beschikbaar wordt gesteld op internet.
2. Personen die de reguliere kerkdiensten bezoeken, worden niet van voren opgenomen en er wordt ook niet op ingezoomd.
3. In bijzondere diensten kunnen met name personen die vooraan zitten worden opgenomen.
4. Personen die absoluut niet in beeld willen komen kunnen achterin de kerk of in de
kruishoeken plaatsnemen.
5. De camera’s worden bediend vanuit de kostersbank.
6. Over personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en/of voorbeden worden geen bijzonderheden gemeld.
7. De predikanten of sprekers die voorgaan hebben het auteursrecht van de door hen
uitgesproken preken. Gastpredikanten of sprekers zullen van te voren op de openbare uitzending worden gewezen en om hun instemming worden gevraagd.
8. Als een persoon geen toestemming geeft om in beeld te komen blijft het beeld op
het orgel – psalmbord – glas in lood – wapenbord gericht.
9. Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd, wordt alleen de eerste tafel in beeld gebracht
in verband met de viering in de Cope, hierna zullen de camera’s gericht worden op
het orgel – psalmbord – glas in lood – wapenbord.
10. Dit protocol wordt naast het reglement persoonsbescherming hervormde gemeente
Kamerik op de website gepubliceerd en is verder op te vragen bij de scriba.
11. Vragen of problemen bij onderdelen van de uitzendingen kunnen worden gesteld aan
het college van kerkrentmeesters.
12. Bij uitzendingen van niet door de kerkenraad georganiseerde diensten, maar door
derden, is de kerkenraad niet verantwoordelijk.
13.De bediening van de apparatuur wordt altijd door personen van de hervormde gemeente gedaan. Zo voorkomen we openbaarmaking/uitzending van ongewenste
beelden.
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