
 

 

DE MORGENSTER EN INTERNETUITZENDINGEN MET BEELD 

Beleid 
Sinds enkele jaren horen we vragen over het in beeld brengen van onze zondagse 

diensten.  

Eind 2019 is de kerkenraad een verkennend onderzoek begonnen naar de haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van internetuitzendingen met beeld. 

De doelstelling is door uitzendingen met beeld een directere beleving van en betrokkenheid bij de 

diensten in De Morgenster te realiseren voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden die niet 

(meer) in staat zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen.  

Door de coronacrisis kwam dit onderzoek in een stroomversnelling.  

Naast de gezamenlijke diensten in de Bethlehemkerk met video-streaming werd geëxperimenteerd 

in De Morgenster bij de meditatieve momenten op de woensdagavond. 

Het bleek inderdaad haalbaar en uitvoerbaar zelf diensten uit te zenden, rekening houdend met 

een aantal randvoorwaarden.  

De kerkenraad heeft de doelstelling - directer beleving en betrokkenheid voor wie de diensten 

niet kunnen bijwonen - onderschreven, evenals het plan van aanpak van het College van 

Kerkrentmeesters.  

Dat betekent dat apparatuur is aangeschaft en dat we eenvoudig en met weinig menskracht 

beginnen, immers er zijn al veel vrijwilligers in touw voor De Morgenster. 

Het beleid is gericht op de uitzending van de reguliere diensten.  

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming in werking getreden. Om 

de privacyregels te waarborgen heeft De Morgenster een protocol gemaakt specifiek voor het 

opnemen en uitzenden van kerkdiensten.  

Tenslotte, we zullen leren van de ervaringen en jaarlijks evalueren.  

Randvoorwaarden  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk 

voor de implementatie, het beheer, de uitvoering, de techniek en het financiële aspect.  

De beelduitzending wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat er niet specifiek een extra 

vrijwilliger nodig is om de camera te bedienen. Deze heeft enkele voorinstellingen die gericht zijn 

op een normale eredienst en voornamelijk de weergave van het liturgisch centrum. Met een druk 

op de knop worden de vooraf ingestelde posities gefilmd. De camera wordt aangestuurd door de 

beamer-operator.  

Voor andere dan reguliere diensten kan geen beroep worden gedaan op dit beleid en 

protocol.  

Protocol  
1. In het kerkgebouwen op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat tijdens de 

kerkdiensten beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden en dat deze worden 

uitgezonden via internet.  

2. De kerkdiensten worden live gestreamd en kunnen daarna gedurende drie maanden 

publiekelijk worden bekeken en gedownload.  

3. De camera bevindt zich achter in de kerkzaal; kerkbezoekers worden niet close opgenomen.  

Opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de, op dat moment, 

aanwezigen op de voorste vier rijen van de kerkzaal, gefilmd van opzij of 'op de rug'.  

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

tijdens het kindermoment in 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. Tijdens gebeden worden voorganger en indien van toepassing diaken niet in beeld 

gebracht, maar wordt een stilstaande opname getoond, zoals van doopvont, bloemen of 

kruis achter de preekstoel.  

6. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een overzichtsbeeld getoond van de 

kerkzaal, zodat gemeenteleden thuis dit moment ten volle kunnen meemaken.  

7. Kerkgangers die niet in beeld willen kunnen plaatsnemen vanaf de vijfde rij van voren.  

8. Predikanten hebben het auteursrecht op door hen uitgesproken preken.  

9. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beeld- en/of geluidsopnamen en de uitzending 

gewezen door degene die de gastpredikanten regelt.  

10. Ambtsdragers en personen met een kerkelijke functie in het liturgisch centrum 

ondertekenen een éénmalige verklaring waarin zij hun uitdrukkelijke toestemming geven 

voor de uitzending van beeld - en of geluidsopnamen waarop zij te zien en/of te horen 

zijn.  

Deze toestemming kan voor toekomstige opnames te allen tijde worden ingetrokken.  

11. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren, 

musici en andere betrokkenen in een bijzondere kerkdienst worden vóóraf op de beeld- 

en/of geluidsopname gewezen en uitdrukkelijk om toestemming gevraagd door de 

dienstdoend predikant of de persoon die hen hiervoor vraagt. Laatstgenoemden maken 

hiervan een aantekening.  

12. Bij bezwaar van de ouder(s) of voogd( en) tegen een beeldopname van een dopeling 

wordt hieraan tegemoetgekomen door het tonen van een vervangende beeldopname.  

13. De gemeente en/of de kerkenraad is/zijn niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van 

een beeld- en/of geluidsopname die op welke wijze dan ook is verkregen dan wel 

beschikbaar is gesteld met het oogmerk een persoon, dan wel personen te benadelen en 

waardoor derden (kunnen) worden benadeeld. Tevens is/zijn de gemeente en/of de 

kerkenraad niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.  

14. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen geen 

beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt en niet via internet en/of sociale media 

worden verspreid, noch is het toegestaan diensten die op de website staan te verspreiden 

via internet en/of sociale media.  

15. Dit protocol is uitdrukkelijk niet van toepassing op beeld- en geluidsopnames die 

gemaakt worden tijdens de verhuur van (delen van) het gebouw van De Morgenster. 

Huurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen protocol en gebruiken, indien van 

toepassing, hun eigen apparatuur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 26 mei 2020  

 


