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Protocol gebruik audiovisuele middelen in kerkgebouwen Protestantse Gemeente 
Huizen in relatie tot privacy 
 
 
Inleiding 
Kerkradio en KerkTV zijn middelen die worden gebruikt om de kerk(diensten) dichterbij mensen te 
brengen die om welke reden dan ook hierbij niet aanwezig zijn. 
 
Aan het gebruik van deze middelen zijn evenwel privacyaspecten verbonden, waarmee in de praktijk 
rekening gehouden moet worden. Om dit te reguleren is een protocol opgesteld voor het “uitzenden 
en vastleggen van kerkdiensten”. 
 
In de Oosterlichtkerk wordt gebruik gemaakt van KerkTV. In de Goede Herderkerk en de Kruiskerk 
wordt gebruik gemaakt van geluidsopnamen. 

 
De PGH hecht aan het openbaar zijn van uitzendingen om deze aan een zo groot mogelijk deel van 
onze gemeente ter beschikking te (kunnen) stellen en hiervoor geen inlogcodes te gebruiken die met 
name door ouderen vergeten kunnen worden. Alle uitzendingen zijn dus openbaar en worden niet via 
een besloten deel van de website www.KerkdienstGemist.nl aangeboden. 
 
In de privacyverklaring van de PGH wordt melding gemaakt van het feit dat er van de diensten 
uitzendingen en opnames gemaakt worden. 
 
Ingeval een gastpredikant en gastspreker in één van de kerken voorgaat, wordt vooraf melding 
gemaakt dat de kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden in beeld of geluid. De 
gastpredikant/spreker kan aangeven hiermee niet akkoord te gaan.  
Het auteursrecht op een preek of tekst ligt bij de gastpredikant of gastspreker en deze heeft het recht 
dat de opname van de dienst verwijderd wordt op www.KerkdienstGemist.nl. 
 
 
Oosterlichtkerk 
 
Algemeen 
1. In de kerk zijn duidelijk zichtbaar bordjes opgehangen waarop aangegeven is dat er opnames 

gemaakt worden. 
 
2. Degenen die de opnames tijdens de diensten maken, zorgen er zoveel mogelijk voor dat 

kerkgangers niet duidelijk in beeld komen. Tijdens het zingen van liederen wordt een overzicht 
getoond van de aanwezigen: van achteren of opzij. 

 
3. De organist is niet herkenbaar in beeld.  

De leden van de Oosterlichtband zijn wel direct herkenbaar. Hetzelfde geldt voor het optreden van 
koren etc. 
 

4. Een klein deel van de Oosterlichtkerk heeft geen bereik voor camera’s. Dit deel kan specifiek 
aangewezen worden voor kerkgangers die tijdens de uitzendingen en opnames niet in beeld 
willen komen. 
 

5. Tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal worden ‘wazige’ beelden van lopende mensen die 
aan het avondmaal deelnemen getoond, vermengd met tekeningen op de schermen. 

 
Bijzondere handelingen in de kerk 
6. Tijdens de gebeden of de voorbeden is de predikant en de diaken in beeld. Betrokkenen stemmen 

hiermee in. 
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7. Om de betrokkenheid vanuit de gemeente te vergroten, is het noodzakelijk dat tijdens de 

gebeden/voorbeden informatie verstrekt wordt die op personen te herleiden is. Het verstrekken 
van specifieke persoonlijke informatie zal hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  
Berichten van overlijden worden afgekondigd en hierbij wordt ook persoonlijke informatie 
verstrekt. Deze informatie wordt ook opgenomen en uitgezonden. 
 

8. Bij het ‘stil gebed’ en het ‘Onze Vader’ wordt de kerkzaal van achteren getoond. 
 

9. In de regel wordt gebruik gemaakt van het liedboek en wordt alleen op de schermen in de kerk de  
opgave van het nummer van het gezongen lied getoond. 
Indien een ander lied gezongen wordt, wordt de tekst getoond op de schermen die in  de kerk 
hangen en wordt ook getoond op de Kerk TV. 
Er worden geen close up beeld van zingende gemeenteleden getoond, maar slechts een 
totaalbeeld van achteren of opzij.  
 

Voor en na de dienst 
10. Voorafgaand aan de dienst wordt op de schermen in de kerk een vast beeld getoond met enkele 

gegevens: 
o naam van de voorganger 
o organist  
o afbeeldingen van komende activiteiten voor jong en oud 

 
11. Aan het einde van de dienst wordt een beeld getoond of de dienst als ‘prettig’ ervaren is en of de 

mensen een bijdrage in de onkosten willen geven. 
Bij deze beelden worden geen specifieke persoonsgegevens (bijv. adressen, telefoonnummers) 
getoond. 
 

12. Bij het binnentreden en verlaten van de kerkzaal wordt alleen een totaalbeeld getoond. 
 
 
Goede Herderkerk en Kruiskerk 
 
1. Van de wekelijkse kerkdiensten worden geluidsopnamen gemaakt en uitgezonden. 

 
2. Tijdens gebeden of op andere momenten tijdens de dienst is het mogelijk dat persoonsgegevens 

van gemeenteleden gedeeld worden .  
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Plaats waar geen camerabeelden gemaakt kunnen worden in de Oosterlichtkerk. 
 
 

 
 
 
 


