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Inleiding 
 
Na het uitbreken van het coronavirus, begin 2020, heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten 
welke gehouden worden in Dorpskerk met beeld en geluid uit te gaan zenden. Aanvankelijk is er 
gebruik gemaakt van de apparatuur van een enthousiaste groep vrijwilligers. In de zomer van 2020 is 
de kerkenraad overgegaan op de aanschaf van twee professionele camera’s en bijbehorende 
ondersteunende apparatuur.  
 
Nu het uitzenden van diensten en bijeenkomsten vanuit de Dorpskerk een permanent karakter heeft 
gekregen is het goed en verstandig om de uitgangspunten, regels en voorwaarden van het gebruik en 
het uitzenden vast te leggen in een protocol.  
 
Dit protocol geeft mede invulling aan de AVG richtlijnen, hierin beschrijven we hoe we omgaan met 
het in beeld brengen van mensen tijdens de uitzendingen, hoe we het bewaren van uitzendingen 
hebben geregeld en op welke wijze we kerkgangers hierover informeren. 
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Video/stream 
Doel van livestream 

Onze kerk biedt gemeenteleden maar ook belangstellenden de mogelijkheid om via een livestream 
(maar ook achteraf via YouTube) kerkdiensten en andere bijeenkomsten te volgen. Doel hiervan is om 
mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen toch in de gelegenheid te stellen de dienst of 
bijeenkomst mee te maken. Een dienst bijwonen via de stream kan en zal nooit het daadwerkelijke 
bijwonen van een eredienst vervangen maar kan hen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen 
dienen, opbouwen en toch het gevoel geven bij de gemeente betrokken te zijn.  
 

Gebruik van de livestream 

1. De stream is in de eerste plaats bedoeld voor het uitzenden van erediensten;  
2. Uitzendingen worden uitgezonden via www.youtube.com. Dit is een open omgeving, voor het 

bekijken van een uitzending, live of achteraf, is geen toegangscode nodig;  
3. Het beleid met betrekking tot het uitzenden van bijeenkomsten is als volgt: 

In onderstaand overzicht is de groene kolom van toepassing op de livestream en dit protocol, 
echter voor de volledigheid is de inzet/gebruik van kerkradio ook meegenomen voor beide 
kerkgebouwen, Berea en zalen van de Oosterkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diensten kunnen gedownload worden via YouTube.  
 

Techniek 

1. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de apparatuur, de aansturing van 
de vrijwilligers en bewaakt het beleid;  

2. De kerkenraad stelt de middelen ter beschikking en is verantwoordelijk voor het beleid;  
3. De livestream en apparatuur worden beheerd door een groep vrijwilligers, waarvan de 

voorzitter van deze vrijwilligers contactpersoon is voor de kerkrentmeesters, 
4. Binnen de groep vrijwilligers worden jongeren of jongvolwassenen betrokken om de stream te 

bedienen;  
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5. Diensten en bijeenkomsten worden uitgezonden en opgeslagen op YouTube;  
6. Diensten staan 10 tot 15 weken gepubliceerd op YouTube, hierna worden ze in een 

afgezonderd, niet toegankelijk gedeelte van YouTube geplaatst; 
7. Naast de stream worden diensten in beide kerkgebouwen ook uitgezonden via kerktelefoon. 

Dit is tevens in het overzicht hierboven opgenomen. 
 

Persoonsbescherming 

1. Het regelement wordt gepubliceerd op de website en aangekondigd in de kerkbode; 
2. Bij de ingangen van de kerk wordt een bordje geplaatst met de vermelding dat er 

beeldopnames worden gemaakt;  
3. Avondmaalsdienst: bij een avondmaalsdienst worden bij de bediening alleen de predikant en 

deelnemende ambtsdragers in beeld gebracht;  
4. Bij een doopdienst worden de doopouders, de dopeling en degene die het kind de kerk binnen 

brengt in beeld gebracht, betrokkenen kunnen hier vooraf bezwaar tegen aantekenen bij de 
kerkrentmeesters;  

5. Kerkgangers of deelnemers aan bijeenkomsten worden niet in beeld gebracht, uitgezonderd 
het kerkteam (ambtsdragers, kosters, organist, eventuele zangers en/of musici, coördinatoren 
e.d.); 

6. Wanneer kerkgangers onverhoopt wel in beeld worden gebracht worden ze hiervan vooraf c.q. 
achteraf in kennis gesteld, wanneer er bezwaar is zullen de beelden worden verwijderd;  

7. De preekregelaar informeert gastpredikant dat diensten live worden uitgezonden en 
teruggekeken kunnen worden op YouTube;  

8. Voor de dienst worden de afkondigingen zonder persoonsgegevens in beeld gebracht.  


