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Reglement Kerkomroep 

Gereformeerde Kerk Ruinerwold - Koekange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement voorziet in regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van 
Kerkomroep in onze kerk. De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en 
verspreiden van opnames in beeld van diensten in de Gereformeerde Kerk Ruinerwold – Koekange te 
Berghuizen. Het beleid hieromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die 
zich in de kerk bevinden tijdens een dienst. Voor het uitzenden van de diensten heeft de kerkenraad in haar 
vergadering van 8 oktober 2018  ingestemd met het Reglement Kerkomroep.  
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1. Het doel van Kerkomroep  
Het doel van Kerkomroep is het vergroten van de betrokkenheid van kerkgangers die niet (meer) in staat 

zijn om de dienst in persoon bij te wonen in de Gereformeerde Kerk Ruinerwold – Koekange te Berghuizen 

(hierna te noemen de kerk). Via Kerkomroep kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen 

van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden (zogenaamde ‘live’ beelden), draagt 

bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid op onze kerkdiensten. 

 

De kerk verstrekt op verzoek een abonnement Kerkomroep aan mensen die een binding hebben met onze 

kerk om toegang te krijgen tot Kerk-TV of KerkWebRadio. De kerk biedt de diensten op de volgende 

manieren aan: 

 

1. Luisteren via een KerkWebRadio met een abonnement Kerkomroep   

2. Luisteren via internet Kerkomroep.nl, dit is een openbare uitzending  

3. Kijken middels een mediabox thuis op de tv, met een abonnement Kerkomroep  

4. Kijken met een persoonlijke inlog via een besloten omgeving op Kerkomroep.nl met een 

abonnement Kerkomroep 

 

Elke eredienst is te bekijken en te beluisteren via de kerkomroep. Tijdens bijzondere diensten zoals: 

huwelijksinzegening, begrafenis, concerten, etc. is de Kerkomroep afhankelijk van de inzet van het 

Beamerteam en alleen op verzoek van betrokken familie of organisatie.   

 

 

2. Uitgangspunten   
In dit Kerkomroep reglement wordt u als gemeentelid/gastpredikant/bezoeker/muzikant geïnformeerd 

over de inzet van camera’s en het beschikbaar stellen van de beelden. 

 

In onze kerk worden 3 cameraposities gebruikt. Vanaf het podium gezien, als u de kerk in kijkt, ziet u de 

camera’s hangen op de volgende plaatsen: 

 

1. Links, op de hoek van de zijbeuk en het middenschip 

2. Rechts, halverwege het middenschip 

3. Links, boven / naast het orgel. 

 

Uitgangspunt is dat de opnames van personen zich beperken tot een overzichtsbeeld / sfeerbeeld van de 

kerkdienst. Tijdens de reguliere kerkdiensten is het de bedoeling om geen beelden te tonen van mensen in 

het schip van de kerk. In de zijbeuken kan het mogelijk zijn dat kerkbezoekers in beeld komen bij het maken 

van beelden van de gebeurtenissen op het podium. Tijdens speciale diensten, begrafenis, 

huwelijksinzegening, concerten, etc kan hiervan worden afgeweken. 

 

De privacy van individuele personen dient aanvullend beschermd te worden bij het maken en verspreiden 

van opnames in beeld van diensten van de kerk en daartoe willen wij een ieder er op wijzen dat verdere 

verspreiding van beelden of delen daarvan buiten kerkomroep niet toegestaan is (zie ook 4.5 en 4.6).    

 

Van elke dienst wordt een opname gemaakt als back-up voor Kerk-TV. Van deze opname kan bij een 

huwelijksinzegening, begrafenis, concert, etc  een video- of geluidsopname beschikbaar gesteld worden op 

een informatiedrager. U kunt hiervoor contact opnemen met het beamerteam. 
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3.Verantwoordelijkheid voor Kerkomroep 
 

1. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de Kerkomroep. 

2. College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijke voor de techniek en de financiën. 

3. College van Diakenen is verantwoordelijk voor de communicatie, werving en de registratie van 

 abonnees. 

4. Het Beamerteam is verantwoordelijk voor de opnames. Het Beamerteam draagt zorg voor het op 

 juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit reglement in acht genomen 

 wordt. 

5. De kerkenraad zorgt voor duidelijke en zichtbare borden waarop aangegeven wordt dat er in de   

 kerkzaal beeldopnames plaatsvinden. Deze borden bevinden zich bij alle ingangen van de kerk. 

6. De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan www.kerkomroep.nl dit is een  

 onderdeel van SiKN, Brugweg 56, 2741 KZ Waddinxveen.  

7. De laatste 50 uitzendingen worden bewaard in het archief van www.kerkomroep.nl en kunnen 

 zolang ze beschikbaar zijn worden bekeken.  

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

 www.kerkomroep.nl beschikbaar zijn gesteld waardoor derden benadeeld kunnen worden 

 (bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via internet anders dan via www.kerkomroep.nl met het 

 oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen). 

 

4. Informatieverstrekking   
 

Bij het gebruik van Kerkomroep gelden de volgende afspraken:   

1. De gemeenteleden worden via het kerkblad, via de website geïnformeerd over het bestaan. Via de 

 website van onze kerk is het reglement Kerkomroep als naslagwerk inzichtelijk 

 (www.middelpuntberghuizen.nl) 

2. Bij binnenkomst van de kerk wordt men via bordjes geattendeerd dat er beeldopnames    

 worden gemaakt.  

3. Met uitzondering van diegenen die op het liturgisch centrum een bepaald deel van de kerkdienst   

 verzorgen, zullen van personen geen individuele detailopnames worden gemaakt. De opnames   

 van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld /sfeerbeeld van de kerkdienst.  

4. De preekvoorziener zal bij de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar maken dat er     

 beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de kerkdienst, en dat deze opnames   

 via internet www.kerkomroep.nl uitgezonden worden, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld 

 komt. Hij zal de voorgangers verwijzen naar onze website voor het reglement Kerkomroep. 

5. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad mogen er geen opnames ten behoeve van 

 de kerkomroep verspreid  worden (van onderdelen) van de reguliere eredienst (dit verbod geldt 

 o.a. ook voor sociale media en het internet). 

6. Als een kerkdienst via www.kerkomroep.nl is uitgezonden, mag deze uitsluitend voor      

 particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke     

 toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van      

 kerkdiensten op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.  

7. Bij medewerking van koren/muziekgroep/muzikanten/zangers zal de organiserende werkgroep   

 kenbaar maken aan de medewerkers dat er opnames van de dienst worden gemaakt. De     

 werkgroep zal de medewerkers attenderen op dit Kerkomroep reglement. Wij gaan er vanuit dat de 

 medewerkers aan de kerkdienst door het plaatsnemen op het podium instemmen met dit 

 reglement; het is verder aan de besturen/afvaardiging van de muziekgroep dat zij de leden op de   

http://www.kerkomroep.nl/
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 hoogte brengen van dit reglement. Hierin onderneemt de kerkenraad geen verdere actie en is    

 zij niet aansprakelijk voor individueel geleden schade.  

 

5. Aanvullende afspraken   
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:   

1. Opname van de eredienst: start circa 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst en eindigt    

 binnen 15 minuten na het einde van het orgelspel van de dienst.    

2. In de 15 minuten voordat de kerkdienst begint worden beelden uitgezonden die betrekking     

 hebben op de eredienst, overzicht van de kerkzaal en of activiteiten die in de kerkzaal      

 plaatsvinden (orgelspel; koor; etc). 

3. De opnames richten zich op: 
a. Liturgisch centrum en elementen daarop (bijvoorbeeld de bloemen van de bloemengroet, 

de avondmaalstafel met het avondmaalsstel, de doopvont) 
b. Kerkgebouw (waaronder: orgel, overzicht kerkzaal met gemeenteleden van opzij of ‘op de 

rug’ gefilmd). 
c. Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren (bijvoorbeeld 

schriftlezing, moment van delen), organist en leden van de muziekgroep, die herkenbaar in 
beeld komen of kunnen komen.  

d. Bij de bediening van de Heilige Doop (binnenbrengen en doopmoment op het liturgisch 

centrum); 

e. Bij Openbare belijdenis van het geloof (gebeurtenissen op het liturgisch centrum); 

f. Bij een 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); 

g. Andere niet nader genoemde diensten waarbij personen met opzet herkenbaar in beeld 

 gebracht kunnen worden, in overleg met de kerkenraad. 

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

 kindermoment 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. Er worden geen ‘close-up’ opnames gemaakt van personen. Wel kan een overzichtbeeld van de 

 kerkzaal worden gemaakt, met daarin gemeenteleden van opzij of‘op de rug‘ gefilmd. 

6. Bij een huwelijksinzegening of begrafenis dient vooraf aan de koster doorgegeven te worden of de 

 dienst uitgezonden mag worden. Hierbij kan een keuze gemaakt worden voor alleen beluisteren 

 van de dienst (openbare uitzending) of bekijken van de dienst. (Bekijken geldt alleen voor kijkers 

 met een abonnement). 
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6. Aanspreekpunten / contactpersonen   
 

Kerkenraad (Scriba):   Scriba@middelpuntberghuizen.nl 

College van Kerkrentmeesters:  CVK@middelpuntberghuizen.nl 

Collega van Diakenen:   Diaconie@middelpuntberghuizen.nl 

Beamerteam:    Beamerteam@middelpuntberghuizen.nl 

Preekvoorziening:   Preekvoorziener@middelpuntberghuizen.nl 

Koster:     Koster@middelpuntberghuizen.nl 
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