
Privacyreglement t.a.v. beeld en geluid uitzenden van de 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

  
A. Het doel van uitzenden via Kerkdienstgemist 
Het doel van het verzorgen van uitzendingen via het internet (“streaming”, op dit moment 
via Kerkdienstgemist.nl) is het  voor belangstellenden mogelijk maken de kerkdiensten in de 
Kloosterkerk in Ten Boer en de kerk in Woltersum digitaal mee te beleven.  

Vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden en andere belangstellenden, die niet in 
staat zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen in de Kloosterkerk in Ten Boer en de 
kerk van Woltersum. 
Via Kerkdienstgemist.nl kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van 
beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaats vinden (de ‘live’ beelden) draagt 
bij tot een directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in onze kerk. 
  
B. De mogelijkheden van uitzenden via Kerkdienstgemist.nl 
Kerkdienstgemist.nl biedt de volgende mogelijkheden: 
1. De diensten kunnen overal ter wereld door iedereen worden gevolgd via het internet 

(www.kerkdienstgemist.nl of de kerkdienstgemist-app op tablet en smartphone), mits 
een deugdelijke verbinding beschikbaar is. 

2. De zichtbaarheid van de diensten is niet beperkt tot leden van de gemeente. 
3. Afhankelijk van de cameraconfiguratie in de kerk kan de dienst op een professionele wijze 

in beeld worden gebracht, in het bijzonder momenten als de bediening van de doop, de 
viering van het avondmaal en het afleggen van belijdenis. 

4. Kerkdienstgemist.nl biedt de mogelijkheid om digitale opnames te maken van 
(ere)diensten en zeker ook van bijzondere diensten zoals een doopdienst, 
huwelijksinzegening, rouwdienst, kerstviering, herdenkingsdienst bij jubileum, etc. 

5. De voorzieningen kunnen ook worden ingezet voor het uitzenden van andere 
evenementen (4 mei, concerten, etc.) via kerkdienstgemist.nl of bv. via YouTube of 
Facebook. 

  
C. Verantwoordelijkheid voor uitzenden via Kerkdienstgemist 
1. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de registraties van de erediensten. De 

Kerkenraad heeft de daadwerkelijke uitvoering van de registraties gedelegeerd aan het 
Team Beeld en Geluid. 

2. In geval van een verschil van mening beslist de Kerkenraad over hoe de betreffende 
dienst zal worden geregistreerd.  

3. De Kerkenraad zorgt voor duidelijke en zichtbare vermeldingen bij de toegangen waarop 
aangegeven wordt dat er in de kerkzaal beeldopnames plaatsvinden. Tevens wordt 
daarop aangegeven in welke gedeelten van de kerk aanwezigen plaats kunnen nemen 
indien zij niet in beeld willen worden gebracht. 

4. De Kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan kerkdienstgemist.nl. 
5. Opnames zijn openbaar ‘live’ beschikbaar gedurende diensten, en daarna een aantal 

maanden circa 10 maanden via www.kerkdienstgemist.nl of de Kerkdienstgemist-app 
(met een max. van 50 uitzendingen). 
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6. Het AudioVideo Team  is verantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen 
van beeldopnames, waarbij dit reglement en algemeen geldende privacyregels in acht 
wordt genomen. De leden van het AV Team zijn vooraf geïnstrueerd en opgeleid om dit 
op juiste wijze toe te passen. 

7. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de techniek, het contract met 
kerkdienstgemist.nl en de aanbieder van de audiovisuele apparatuur (PTH groep uit 
Kollumerzwaag). 

8. De Kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van de live 
registratie en de beschikbare opnames. Die aansprakelijkheid ligt bij de persoon die het 
oneigenlijk gebruik daadwerkelijk heeft verricht.   

 
D. Persoonsbescherming 
Bij het gebruik van kerkdienstgemist.nl is persoonsbescherming een relevant onderdeel. 
Hierover is het volgende afgesproken: 
1. De gemeenteleden worden via het kerkblad Halverwege, de nieuwsbrief en via de 

website https://www.pkntenboer.nl/hervormde/ geïnformeerd over het bestaan van dit 
reglement. Tevens is dit reglement te vinden op deze website. 

2. Zij die actief zijn betrokken bij de liturgie, waaronder -maar niet beperkt tot- predikant, 
ouderlingen, diakenen, lectores en leiders van de kindernevendienst, zullen tijdens de 
dienst herkenbaar in beeld worden gebracht. De opnames van andere personen beperken 
zich tot een overzichtsbeeld, van de op dat moment aanwezige gemeenteleden in de 
kerkzaal.  

3. Bij binnenkomst van de kerk wordt men d.m.v. een mededelingenbord erop geattendeerd 
dat er beeldopnames worden gemaakt.  

4. De preekvoorziener zal bij de uitnodiging van een gastvoorganger kenbaar maken dat er 
beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de kerkdienst, en dat deze 
opnames via internet (www.kerkdienstgemist.nl) ‘live’ worden uitgezonden en later nog 
terug te vinden zijn, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.  

5. Door middel van de bevestigingsmail wordt de voorganger er nogmaals op geattendeerd 
dat er beeldopnames zullen worden gemaakt van de kerkdienst.  

6. Diensten worden uitsluitend uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Zonder toestemming 
van de kerkenraad, gemeenteleden en/of andere personen mogen geen opnames via 
sociale media verspreid worden. 

7. In geval van concerten of andere bijeenkomsten wordt in overleg met de organisatoren 
besloten óf en via welk kanaal de bijeenkomst zal worden uitgezonden.  

8. Als een kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl is uitgezonden, kan  de beheerder het 
bestand downloaden. Bv. op verzoek van een familie in het kader van een rouwdienst. 

9. Rouw- en trouwdiensten worden weggezet als ‘privé’. Dit wordt aan familieleden voorgelegd en 
zij kunnen hier een keuze in maken. 

10. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Kerkenraad van de 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen is het niet toegestaan om 
kerkdiensten of delen van kerkdiensten in onze kerk op welke wijze dan ook te publiceren 
en/of te verspreiden.  

11. De voorganger is en blijft eigenaar van de preek/overdenking, de kerk is en blijft 
eigenaar van de uitzending. 
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E. Verdere afspraken 
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken: 
1. Bandbreedte van de opgenomen dienst: maximaal vijftien minuten voor aanvang van de 

kerkdienst tot einde van het orgelspel na de dienst. 
2. In de minuten voordat de kerkdienst begint, worden alleen een opening dia of beelden 

met mededelingen getoond.  
3. De opnames richten zich op:   

● De avondmaalstafel. 
● De preekstoel en overige katheders. 
● Liturgische attributen als de Bijbel, het avondmaalstel en paaskaars. 
● Orgelfront. 
● Een totaalbeeld van de kerkzaal. 
● Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren (bijvoorbeeld 

tijdens schriftlezing, of moment van delen) 
● Leden van een muziekgroep, die herkenbaar in beeld komen of kunnen komen.  

4. Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens 
het kindermoment in het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen.  

5. Tijdens de gebeden wordt de voorganger en personen niet in beeld gebracht. De beelden 
beperken zich tot voorwerpen in het liturgisch centrum of elders in de kerk. 

6. Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in beeld 
worden gebracht, in detail of in een overzichtsbeeld. Als betreffende personen niet 
herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient men dit van tevoren te melden aan de 
koster en/of AV-team. Het betreft hier de volgende diensten: 
● Doopdiensten (binnenbrengen en doopmoment op het liturgisch centrum); 
● Belijdenisdiensten (gebeurtenissen in het liturgisch centrum); 
● Trouwdiensten, op aanvraag en indien deze onder de verantwoordelijkheid van de 

Kerkenraad plaatsvindt (detailopnames van de gebeurtenissen in het liturgisch 
centrum zoals inzegening, en overhandigen van de trouwbijbel); 

● Rouwdiensten - in overleg met familie. 
● Andere niet nader genoemde diensten waarbij personen herkenbaar in beeld gebracht 

kunnen worden, in overleg met de Kerkenraad. 
7. Bij de bediening van het Avondmaal wordt een overzichtsbeeld getoond van de kerkzaal 

zodat gemeenteleden thuis dit moment ten volle kunnen meemaken. 
8. Kerkgangers welke weinig of niet in beeld willen komen, kunnen bij binnenkomst op de 

achterste 4 banken plaatsnemen. 
 


