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Vooraf 

De Johanneskerk te Gorinchem zendt de kerkdiensten live uit met geluid via het platform 

Kerkomroep en met beeld en geluid via een openbare link op Youtube. In de kerkzaal hangt 1 vaste 

camera en twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. 

De privacy van individuele personen dient beschermd te worden op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het maken en verspreiden van opnames in geluid en 

beeld van kerkdiensten van wijkgemeente West in de Johanneskerk te Gorinchem. 

Uitganspunt is dat de live uitzendingen recht doen aan de viering van de kerkdienst. De kerkdienst is 

hierin leidend.  

Dit protocol voorziet in de regels voor het gebruik van geluids- en beeldapparatuur ten behoeve van 

het live streamen van de kerkdiensten. 

Kerkenraad wijkgemeente West, september 2020  
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1. Het doel van het live uitzenden van kerkdiensten 

 

Het doel van het live uitzenden van kerkdiensten van de wijkgemeente West vanuit de 

Johanneskerk is het vergroten en in stand houden van de betrokkenheid van gemeenteleden 

die niet (meer) in staat zijn om onze kerkdiensten in persoon bij te wonen.  

Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaats vinden draagt bij 

aan een nog directere beleving van en meer betrokkenheid bij de diensten in onze kerk. 

 

Een van de pijlers van onze gemeente is verder ‘missionaire openheid’. Door het uitzenden 

van de kerkdiensten geven we de mogelijkheid dat naast gemeenteleden, ook niet-

gemeenteleden onze diensten via het internet kunnen volgen. 

 

2. Verantwoordelijkheid 

 

De PGG is de rechtspersoon volgens artikel 2: 2 Burgerlijk Wetboek; het CvK 

vertegenwoordigt de PGG in zaken die van vermogensrechtelijke aard zijn. De Algemene 

Kerkenraad heeft aangegeven dat elke wijkgemeente zelf dient aan te geven hoe zij hun 

activiteiten inrichten om zich aan de algemene wet- en regelgeving te houden.  

 

               De wijkkerkenraad voert derhalve de volgende zaken uit: 

• goedkeuring protocol met jaarlijkse evaluatie 

• inventarisatie van goed- cq. afkeuring van personen om zichtbaar in beeld te komen 

tijdens de eredienst 

• steekproefsgewijs controleren of beelduitzending voldoet aan dit protocol (2 à 4 

keer per jaar) 
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3. Kerkdienst instellingen videobeeld 

 

[beamer beeld] 

10 minuten voor de kerkdienst gaat de livestream aan en wordt de nieuwsbrief getoond. Op de 

nieuwsbrief dient standaard opgenomen te worden dat de dienst live wordt gestreamd en een 

overzicht waar de mensen in de kerk evt. in beeld kunnen komen. (geel gearceerde gedeelte)  

 

[algemeen beeld] 

wanneer beamer beeld stopt met het tonen van de nieuwsbrief,  wordt er een sheet getoond 

waarop aangegeven wordt dat de dienst live wordt uitgezonden. 

(aandachtspunt: binnenkomst van de kerkenraad wordt niet getoond – deur naar de Heul komt niet 

in beeld ivm mogelijk verlate kerkgangers die dan te zien zijn)  

kinderen steken de kaarsjes aan  (niet in beeld) 

(kinderen gaan bij hun ouders zitten) 

[lezenaar] 

ouderling van dienst loopt naar de lezenaar en doet de mededelingen en geeft hand/groet aan 

voorganger 
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[zingen] 

tekst wordt in beeld getoond over [algemeen beeld] 

[ tafelbeeld]  voorganger 

[tafelbeeld]  gebed: indien de voorganger iemand anders vraagt voor het uitspreken van het gebed, 

zal de voorganger nagaan of persoon akkoord gaat om in beeld te komen.  

[voorganger ] kindermoment; kinderen blijven in de kerk zitten tijdens het kindermoment en/of 

kinderlied. De lantarentjes worden meegenomen door de ouderling van dienst en aan de kinderen 

buiten beeld overhandigd.  

[lezing] aankondiging lezing getoond op beamer 

[algemeen beeld/lezenaar] in de huidige situatie wordt de lector die de schriftlezing doet in beeld 

gebracht. Indien de lector niet in beeld wenst te komen, zal deze dit vóór de dienst aangeven aan de 

verantwoordelijke van de live stream – deze zorgt dan dat de lector te allen tijde niet in beeld komt 

als deze de lezing verzorgt en laat een algemeen beeld zien op de live stream. 

[zingen]  

tekst wordt in beeld getoond over [algemeen beeld] 

[kansel] preek voorganger 

[lezenaar]  Eventueel werkje uitleggen bij lezenaar of werkje aanleveren op beeld bij beamer team. 

Aandachtspunt: aan leiding kindernevendienst gevraagd om hier voorstel voor te doen. 

[collecten] Diaken brengt collecte zakken naar het liturgisch centrum.  

Kinderen van dienst alleen bij uitgang eventueel helpen bij collecteren. (Op dat moment wordt er 

niet meer live gestreamd.) Voor de creche dient men zich in te schrijven – na inschrijving ontvangt 

men duidelijke instructie over het live uitzenden van de kerkdienst en wanneer men in beeld kan 

komen.  

[tafelbeeld] gebeden: voorganger verantwoordelijk voor toestemming indien gemeenteleden gebed 

uitspreken. 

[tafelbeeld] zegen en ‘hand’ ouderling van dienst/dominee 

[Beamerbeeld] De live stream gaat uit als het orgelspel eindigt. Daarna verlaten de mensen pas de 

kerk.  

 

[algemeen beeld 0] bij noodsituatie: zwart 

[algemeen beeld 1] liederen bord 

[algemeen beeld 2] voorkant preekstoel 
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4. Bijzondere diensten 

 

Voor de bijzondere diensten zijn de volgende zaken van belang: 

Avondmaaldienst:  

[tafelbeeld] Dominee, diaken, ouderling achter de tafel. 

[beeld schaal/beker op tafel] mensen die deelnemen aan het avondmaal komen niet in 

beeld; het beeld van de avondmaal beker/schaal wordt getoond om toch de verbondenheid 

met het avondmaal in beeld te brengen. 

 

Doopdienst:  

Afhankelijk van de doopouders, wordt de doop wel of niet in beeld gebracht. Als de doop 

wel in beeld gebracht wordt, moet er gekeken worden vanaf welk punt de kinderen de doop 

kunnen zien. 

Indien het kind binnen gebracht wordt tijdens de dienst, wordt dit niet in beeld gebracht. 

Het cadeau van de kindernevendienst wordt in de bank aan de doopouders gegeven en 

daarom komt dit niet in beeld.  

Gedachtenisdienst:  

[algemeen beeld] Aan de families wordt gevraagd of de naam van de overledene genoemd 

mag worden en op de beamer getoond mag worden.  

Het moment van het aansteken van de kaarsjes wordt niet in beeld gebracht.  

 

Begrafenis: 

Uitvaartdiensten worden alleen via kerkomroep uitgezonden  

 

Diensten met project kindernevendienst / JJP 

[tafelbeeld] Indien tijdens projecten van de kindernevendienst en/of JJP mensen niet in 

beeld willen komen, kunnen ze vanaf de lezenaar toch actief een bijdrage leveren aan het 

project. De lezenaar zal niet in beeld komen. 

Koren:  

[tafelbeeld] Het tafelbeeld wordt aangepast zodat de koren in beeld komen tijdens het 

zingen. Het opkomen en afgaan van het koor wordt niet in beeld gebracht. 

Belijdenis dienst:  

In overleg met de belijdeniskandidaten worden afspraken gemaakt hoe de kerkdienst in 

beeld gebracht wordt.  
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5. Verdere afspraken 

a. Wanneer zich tijdens een dienst een calamiteit voordoet, zal het opname beeld direct op 

zwart beeld gezet worden, waardoor niemand in beeld komt tijdens de calamiteit. Belangrijk 

is ook dan er geen namen genoemd worden, die via de geluidsopname evt. te horen zijn.  

b. Er wordt zoveel mogelijk met statische beelden gewerkt. 

c. De grote deur van de kerkzaal naar ‘de Heul’ komt zichtbaar in beeld tijdens de 

kerkdiensten; de kleine deur aan de zijkant niet. Het gangpad aan de hoge ramen kant 

(nieuwe Hoven) komt niet in beeld.  

d. De kerkbanken vanaf de tweede zuil tot verder naar achteren, komen niet in beeld. Bij de 

voorste rijen bestaat wel de kans dat men in beeld (achter/zij aanzicht) komt. 

e. Voordat men de kerkzaal betreedt, wordt men er door middel van bordjes op geattendeerd 

dat de diensten live worden uitgezonden. Er wordt aangegeven waar men in ieder geval niet 

in beeld komt.  

f. In de uitnodiging van gastpredikanten wordt opgenomen dat de kerkdienst live wordt 

uitgezonden en dat de gastpredikant toestemming geeft om in beeld te komen en dat zijn 

preek uitgezonden wordt.  

g. In de nieuwsbrief opnemen dat de diensten live gestreamd worden met vermelding van de 

link. 

h. In de nieuwsbrief alleen namen vermelden als personen daar toestemming voor hebben 

verleend.  

i. Het protocol wordt van tevoren gepubliceerd op de website en is schriftelijk aanwezig in de 

kosterkast. (En kan opgevraagd worden bij de scriba.) 

j. De voorganger is verantwoordelijk voor de personen die betrokken worden bij de dienst of 

zij wel of niet in beeld willen komen tijdens de dienst. 

k. Aandachtspunt: onder collecten kinderen op halen ; plattegrond in beeld…. 

 

 


