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Voorafgaand  

 De Gereformeerde Kerk Valkenburg ‘De Goede Herder’ communiceert binnen en buiten de 
kerkelijke gemeente met diverse internet gerelateerde producten. Op dit moment zijn dat de 
website, audio- en video streaming. Indien in de toekomst andere internet communicatie 
gebruikt gaat worden, geldt dit protocol eveneens. Zo nodig past de kerkenraad het protocol op 
de nieuwe technieken aan.  

 De kerkenraad is zich bewust dat uitingen via het internet te raadplegen zijn door mensen 
wereldwijd en dag en nacht. Daarnaast realiseert zij zich dat aan deze internet uitingen privacy 
aspecten zitten. In haar diverse internet uitingen wil de kerkenraad rekening houden met deze 
privacy aspecten. Om dit te kunnen waarborgen is dit ‘Protocol internet activiteiten’ opgesteld.  

 Het gebruiken van de internetmogelijkheden heef tot doel om  
o gemeenteleden directer bij de gemeente te betrekken. Zowel mensen die diensten 

bezoeken of direct deelnemen aan activiteiten, als in het bijzonder mensen die door 
omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn in diensten.  

o personen buiten de gemeente te informeren over onze gemeente en ons christelijk 
geloof.  

Algemeen  
1. Uitgangspunt is dat in de diverse internet uitingen de privacy van personen binnen en buiten de 

gemeente gerespecteerd wordt. Direct gevolg hiervan is dat personen die in geschreven-, audio- 
of visuele uitingen herkenbaar zijn, het recht hebben om deze uitingen te laten verwijderen. 
Hiervoor kan men terecht bij de webredactie of scriba; voor contactgegevens zie de website en/ 
of Jaarboekje 

2. Algemene sfeerbeschrijvingen of sfeerbeelden mogen gepubliceerd worden met in achtneming 
van punt 1.  

3. Voor close-up beelden van personen en beschrijvingen wordt zoveel mogelijk vóór publicatie 
toestemming gevraagd. De kerkenraad zorgt voor een toestemmingsarchief, waarin zowel de 
toestemmingen als de bezwaren tegen plaatsing op internet, geregistreerd staan. 

Live audio/video streaming  
4. Audio uitzendingen betreffen een integrale opname van de betrokken dienst. Bij de 

afkondigingen en de voorbedes dient de kerkenraad en de predikant zich er rekenschap van te 
geven dat ook hier de privacy van de genoemde personen in het geding kan zijn.  

5. De video opnames worden verzorgd door een video team. Bij het in beeld brengen houdt het 
video team rekening met de hiervoor vastgelegde algemene uitgangspunten. Om te voorkomen 
dat een al te statische weergave van de dienst wordt gemaakt, wordt gebruik gemaakt van een 
aantal vaste camera-instellingen van het liturgisch centrum en het orgel. Om de privacy van de 
bezoekers van de kerkdienst te respecteren, zijn voor het videoteam de volgende regels 
opgesteld:  

a. Er worden alleen opnamen gemaakt van het liturgisch centrum en directe omgeving en 
van het orgel. 

b. Er worden alleen close-up opnames gemaakt, van personen die een eigen rol in de 
eredienst hebben (voorbeelden: predikant, lector, ambtsdrager, ..).  

c. Afgezien van direct bij de dienst betrokken personen, worden geen personen close-up in 
beeld gebracht. Voor de direct bij de dienst betrokken personen gelden de afspraken, 
zoals hierna gemaakt zijn, rekening houdend met het toestemmingsarchief zoals 
benoemd in artikel 3. 

d. Vóór en ná de dienst wordt een instelling gebruikt waarop geen personen zichtbaar zijn 
die de kerk binnenkomen of verlaten. 
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e. Een deel van de (kerk)zaal is aangemerkt als ‘video vrij’, dit mag niet in beeld gebracht 
worden.   

6. Bij live uitzendingen op het internet (audio of videostreaming) wordt bij de ingang van de ruimte 
duidelijk aangegeven welk deel van de (kerk)zaal ‘video vrij’ is.  

7. De preekvoorziener informeert gastpredikanten van te voren dat de dienst met videostreaming 
uitgezonden wordt. Indien dit een bezwaar oplevert, beperkt de weergave zich tot de audio 
uitzending.  

8. De kerkenraad informeert eenmalig de bij de dienst betrokken personen (ambtsdragers, 
lectoren, organisten, etc.), waarna men met eventuele persoonlijke kanttekeningen rekening 
houdt.  

9. De predikant informeert bij bijzondere diensten zoals dopen, belijdenis en uitvaart de direct 
betrokkenen. Indien dit een bezwaar oplevert, wordt de opname beperkt  tot de gebruikelijke 
audio uitzending.  

10. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 
11. In geval dat op basis van punt 1 er een verzoek is tot verwijdering van beelden, betekent dit dat 

de opname (audio of video) in zijn geheel verwijderd wordt.  

Webpublicaties  
12. Webpublicaties in brede zin (website, facebook, etc) worden beheerd door de webredactie.  

13. Actualiteit, kwaliteit en thematiek worden bewaakt door de webredactie in lijn met de 
opgestelde huisstijl.  

14. De webredactie beoordeelt of ingezonden bijdragen al dan niet gepubliceerd worden. De  
webredactie heeft het recht om deze bijdragen aan te passen in overleg met de inzenders.  

15. Interactieve internetpublicaties (blog, forum, gastenboek etc) worden beoordeeld door een 
moderator alvorens zichtbaar te worden. Het oordeel over het al dan niet zichtbaar maken van 
interactieve internetpublicaties ligt geheel bij de webmoderator.  

16. In stukken in het kader van “meeleven” wordt rekening gehouden met de privacy en persoonlijke 
levenssfeer. Indien hiertoe aanleiding is, wordt vooraf toestemming gevraagd.  

17. De gemeente vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is het 
de verantwoording van de inzenders van bijdragen voor deze verantwoordelijkheid zorg te 
dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan. Mochten mensen of organisaties 
hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de 
webredactie.  

Tot slot  
18. Voor situaties waarin de protocol niet voorziet, kan men zich via de scriba wenden tot de 

kerkenraad.  

19. Overname van tekst en beeld is alleen toegestaan met bronvermelding. 

20. Dit protocol wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast is het protocol op te vragen bij de 
scriba.  

21. De genoemde functies van webredactie, webmoderator en het videoteam worden benoemd 
door de kerkenraad en functioneren daarbij onder de eindverantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. 

 
Vastgesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Valkenburg ‘De Goede Herder’ op 31 
oktober 2019.  
 
Valkenburg ZH, 31 oktober 2019 


