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Protocol beelduitzendingen 

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, bieden wij de 
mogelijkheid om via beelduitzendingen 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. Dit is het 
protocol dat hiervoor geldt: 

1. De uitzending maakt gebruik van beeld en geluid. Alleen de predikant, de ouderling 

van dienst  en de ambtsdrager die de afkondigingen doet komen in beeld. Op enkele 

momenten is het niet te voorkomen (bijvoorbeeld bij de ‘handdruk’ van de ouderling 

van dienst) dat de voorste rijen stoelen/banken in beeld worden gebracht. Indien 

men zeker wil weten niet in beeld te komen kan men achterin de kerk plaatsnemen. 

2. De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig kan zijn. 

3. Opnames worden twaalf maanden bewaard op www.kerkdienstgemist.nl en kunnen 

gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload. 

4. In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de 

kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via 

internet. 

5. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen. Als de 

gastpredikant aangeeft niet in beeld te willen komen wordt de dienst wel 

uitgezonden, maar zal de camera ergens anders op gericht zijn. 

6. Tijdens het gebed en het zingen wordt de camera ergens anders op gericht. 

7. Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal wordt alleen de eerste tafel in beeld 

gebracht. Alleen de predikant en mogelijk de eerste stoelen naast de predikant 

komen in beeld. Bij de volgende tafels wordt de camera ergens anders op gericht.  

8. Bij bijzondere diensten (bijv. doop- belijdenis-, rouw- en trouwdiensten) vindt overleg 

plaats met betrokkenen over de beelduitzending. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

