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1. Inleiding  
 
Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via 
Kerkdienstgemist.nl de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig 
evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de 
kijker bij de kerkdienst. Kerkdiensten mogen worden uitgezonden en de opname mag op internet worden 
geplaatst. Er zijn wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de privacy en anonimiteit van de 
bezoekers gewaarborgd blijven. 
 
De privacy van individuele personen moet beschermd worden bij het maken en verspreiden van 
beeldopnames van vieringen in de Protestantse Gemeente Huissen. Het beleid moet inzichtelijk zijn voor 
gemeenteleden en overige personen die zich in het gebouw bevinden tijdens een viering. Er zijn geen 
wettelijke regels voor kerken over de omgang en handhaving van privacy in relatie tot gebruik van 
Kerkdienstgemist.nl. 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. De uitzending met beeld valt niet onder de regelgeving voor 
cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming 
van het CBP nodig. De werkgroep beeld en geluid is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met 
de beheerder van kerkdienstgemist. 
 
Bij het opstellen van het reglement is dankbaar gebruik gemaakt van beschikbare bronnen, welke worden 
genoemd op de laatste bladzijde van dit document. 

 

 

2. Live uitzendingen  
 

Het doel van Kerkdienstgemist.nl  

Het doel van Kerkdienstgemist.nl is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet 
(meer) in staat zijn om de vieringen in persoon bij te wonen. Via Kerkdienstgemist.nl kunnen zij de 
vieringen in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de vieringen op het moment dat ze 
plaatsvinden (zogenaamde ‘live beelden’), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid 
bij de vieringen.  

 

De mogelijkheden van Kerkdienstgemist.nl  

Kerkdienstgemist.nl biedt de volgende mogelijkheden:  

1. Gemeenteleden en niet-gemeenteleden kunnen vieringen volgen op het internet 

(www.kerkdienstgemist.nl of de betreffende app op tablet en smartphone).  

2. De viering kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en buitenland gevolgd worden.  

3. Kerkdienstgemist.nl geeft meer betrokkenheid bij de viering door het in beeld brengen van de 

sacramenten zoals doop, tafelviering en overige bijzondere vieringen.   

4. Kerkdienstgemist.nl biedt de mogelijkheid om digitale opnames op DVD te maken van bijzondere 

vieringen en activiteiten 

5. In het kader van veiligheid kunnen beelden helpen bij een evaluatie  

 

Verantwoordelijkheid voor Kerkdienstgemist.nl  

Hieronder is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is bij het gebruik van Kerkdienstgemist.nl:  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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1. De werkgroep beeld en geluid zorgt voor een duidelijke en zichtbare tekst op het projectiescherm in 

de kerkzaal waarop wordt aangegeven dat er tijdens de viering beeldopnames worden gemaakt. De 

camera’s zijn gemonteerd op de achterwand van de kerkzaal.  

2. De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan Kerkdienstgemist.nl. 

3. Opnames zijn openbaar ‘live’ beschikbaar gedurende vieringen (ook via https://pknhuissen.nl/live-

kerkdienst-2/) en daarna gedurende een jaar via Kerkdienstgemist.nl (ook via de app).  Opnames 

worden bewaard op de beveiligde webservers van Kerkdienstgemist.nl en kunnen gedurende deze 

tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload. 

4. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het team dat de opnames verzorgt.  

5. Dit team is verantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames 

waarbij dit reglement in acht genomen wordt.  

6. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek en het contract met 

Kerkdienstgemist.nl.  

7. De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van opnames, die via 

Kerkdienstgemist.nl, of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden 

benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via 

Kerkdinestgemist.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).  

 

Persoonsbescherming  

Bij het gebruik van Kerkdienstgemist.nl is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het 

volgende afgesproken:  

1. De gemeenteleden worden via de Zondagsm@il en Sjaloom! en via de website www.pknhuissen.nl 

geïnformeerd over het bestaan van dit reglement.  

2. De verantwoordelijke voor de invulling van de zondagse preekbeurten zal bij de uitnodiging van de 

gastvoorganger kenbaar maken dat er beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de 

viering, en dat deze opnames via internet (www.kerkdienstgemist.nl) ‘live’ uitgezonden worden, 

waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.  

3. Door middel van de bevestigingsbrief wordt de voorganger er nogmaals op geattendeerd dat er 

beeldopnames zullen worden gemaakt van de viering.  

4. Als een viering via www.kerkdienstgemist.nl is uitgezonden, kan deze uitsluitend voor particulier 

gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de 

kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen is het niet toegestaan om vieringen of delen van 

vieringen in het gebouw van de Protestantse Gemeente Huissen op welke wijze dan ook te publiceren 

en/of te verspreiden  

5. Personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en waar voorbede voor wordt gedaan kunnen 

vooraf laten weten dat dit niet moet worden uitgezonden en wordt opgenomen. Er is een 

mogelijkheid het uitzenden en opnemen van het geluid uit te zetten en personen niet in beeld te 

brengen. 

6. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 

 

 

3. Afspraken ten aanzien van de opnames  
 

Ten aanzien van de opnames van de vieringen zijn er de volgende afspraken:  

1. Bandbreedte van de opgenomen viering: van ca. 10 minuten voor aanvang van de viering tot einde 

van het orgelspel na de viering.  

2. In de tijd voordat de viering begint en in de tijd nadat de viering is geëindigd wordt alleen een 

totaalbeeld getoond, dus niet specifiek van komende of vertrekkende personen.  

https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2/
https://pknhuissen.nl/live-kerkdienst-2/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pknhuissen.nl/
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3. De opnames richten zich op:  

a. Liturgisch centrum met o.a. de viertafel met avondmaalstel, paaskaars, boeket voor de 

bloemengroet, doopvont, etc.  

b. Kerkzaal waaronder: het beamerscherm, het orgel, een overzicht van de kerkzaal.  

c. Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren (bijvoorbeeld schriftlezing, 

moment van delen), organist en evt. andere muzikanten.  

4. Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens het moment 

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 worden geen andere personen dan de predikant in beeld gebracht. 

6. Bij opnames van speciale vieringen kunnen 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 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 tevoren aan de scriba van de kerkenraad schriftelijk te melden. De scriba 

informeert daarna het team. Het betreft de volgende vieringen:  

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. Uitvaartviering, op aanvraag en indien deze onder de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad plaatsvindt. Als nabestaanden die niet willen, kan gevraagd worden om wel een 

DVD van de viering te vervaardigen. De voorganger of ouderling met wie dit is besproken, 

dient dit tijdig door te geven aan het bedieningsteam.  

e. Andere niet nader genoemde vieringen waarbij personen met opzet herkenbaar in beeld 

gebracht kunnen worden, in overleg met de kerkenraad.  

7. Bij een tafelviering wordt een overzichtsbeeld getoond van de kerk zodat gemeenteleden thuis dit 

moment ten volle kunnen meemaken.  

8. Kerkgangers die zekerheid willen om niet in beeld te komen, kunnen plaatsnemen op de laatste 

stoelenrij achter in de kerk. Zij worden dan alleen van achteren gefilmd en in beeld gebracht.    

9. Opnames zullen bij calamiteiten van welke aard dan ook, ter beschikking van politie en justitie 

worden gesteld indien daarom wordt gevraagd.  

  

4. Bronnen  
 

1. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Geraadpleegd 3 

november 2021.  

2. Persoonsgegevens op internet. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-

post/persoonsgegevens-op-internet. Geraadpleegd 3 november 2021 

3. Privacyverklaring Protestantse Gemeente te Oost-Souburg 

https://oost-souburg.protestantsekerk.net/privacyverklaring_pgos. Geraadpleegd 3 november 2021 

4. AVG Kerkdienstgemist.nl 

https://info.kerkdienstgemist.nl/gebruiker/docs/avg. Geraadpleegd 3 november 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/persoonsgegevens-op-internet
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/persoonsgegevens-op-internet
https://oost-souburg.protestantsekerk.net/privacyverklaring_pgos
https://info.kerkdienstgemist.nl/gebruiker/docs/avg

