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Woord vooraf 
 

Tijdens de coronacrisis ontstond in begin 2020 de behoefte om vanuit huis de 
kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp door middel 

van een beeldverbinding te kunnen volgen. Tijdelijk is hiervoor een YouTube 
kanaal aangemaakt.  
 

Omdat de geluidsainstallatie in de kerk in juni/juli 2020 geheel wordt vervangen, 
is in de kerkenraadsvergadering van april 2020 besloten om ook direct een vaste 

beeldverbinding te installeren. Dit ter vervanging van de tijdelijke YouTube 
verbinding en met het oog op naar verwachting nog een langdurige periode 

waarin een (groot) deel van de gemeente niet naar de kerk mag komen in 
verband met het coronavirus.  
Ook voorziet een permanente beeldverbinding in een behoefte om 

gemeenteleden die nooit naar de kerk kunnen gaan in verband met fysieke 
beperkingen, actiever bij de kerkdiensten te betrekken.  

 
Dit reglement geeft achtereenvolgens het doel, het gebruik, de verantwoording, 
hoe om te gaan met AVG en de gemaakte afspraken weer. Tot slot zijn de 

geraadpleegde bronnen weergegeven. 
 

Wij hopen en bidden dat het gebruik van de beeldverbinding positief mag 
bijdragen aan de betrokkenheid van de gemeente, tijdens de coronacrisis en 
daarna voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen, bij de 

erediensten.  
 

 

  



1. Doel 
Het doel van beeldverbinding voor de Hervormde gemeente van Nieuw-

Lekkerland Dorp is het vergroten en instandhouden van de betrokkenheid van 
gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn om onze kerkdiensten persoonlijk bij 

te wonen. Via de beeldverbinding kunnen zij de diensten met 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 meer betrokkenheid bij de diensten in onze kerk. 
 

 
 

2. Gebruik 
Een beeldverbinding biedt de volgende mogelijkheden:  
• Gemeenteleden en niet-gemeenteleden kunnen diensten volgen via internet 

(www.kerkdienstgemist.nl of de app Kerkdienst Gemist op tablet en 

smartphone).  

• De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en 
buitenland, gevolgd worden.  

• Een beeldverbinding geeft meer betrokkenheid bij de dienst door het in beeld 

brengen van bijvoorbeeld het sacrament van de Heilige Doop, het sacrament 
van het Heilig Avondmaal, de openbare belijdenis van het geloof, etc.  

• Een beeldverbinding biedt de mogelijkheid om digitale opnames op DVD of 

USB stick te maken van (ere)diensten. Hiervan kan zeker gebruik gemaakt 
worden bij bijzondere diensten zoals doopdiensten, huwelijksinzegeningen, 

kerstfeestvieringen scholen, herdenkingsdiensten bij jubilea, etc.  
 
De camera bevindt zich recht tegenover de preekstoel op de voorste kolom in het 

middenpad.  
 

Bediening 
De bediening van de camera wordt verzorgd door iemand van het opnameteam. 

Dit kan ook de koster zijn. Degene die van het opnameteam dienst heeft, neemt 
plaats naast de koster. Daar bevindt zich het bedieningspaneel.  
 

 
 

3. Verantwoording 
De beeldverbinding valt onder de eindverantwoording van de kerkenraad. Het 
technisch beheer valt onder verantwoording van het College van 
Kerkrentmeesters. 

Het beheer van de opnames is ondergebracht bij www.kerkdienstgemist.nl. Het 
beheer van de uitgifte van de kerkradio is ondergebracht bij de diaconie.  

 
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het opnameteam. Het opnameteam 
is verantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van 

beeldopnames, waarbij dit reglement in acht wordt genomen. 
 

De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk 
gebruik van opnames, die via www.kerkdienstgemist.nl of op andere wijze door 
onbevoegden openbaar zijn gemaakt en waardoor derden benadeeld kunnen 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


worden (bijvoorbeeld door dergelijke beelden te verspreiden via internet of 

anderszins, met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te 
benadelen). 

 
 
 

4. AVG 
Bij het gebruik van de beeldverbinding is persoonsbescherming een relevant 
onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken: 

 
De gemeenteleden worden via de kerkbode en via de website www.nle-dorp.nl  

geïnformeerd over het bestaan van dit reglement. 
 
Bij de ingangen van de kerk hangt een bordje ‘Hier worden opnames gemaakt’. 

Hiermee worden bezoekers geïnformeerd over het feit dat in de kerk gebruik 
wordt gemaakt van een beeldverbinding.  

 
Met uitzondering van diverse afspraken die hierna worden beschreven, worden 
bezoekers niet herkenbaar in beeld gebracht. Ook worden geen opnames van 

binnenkomst in de kerk gemaakt.  
 

De plaatsen achter de camera (positie: aan de voorste kolom van het 
middenpad) kunnen niet in beeld worden gebracht. Hier kunnen bezoekers 
plaatsnemen om er zeker van te zijn dat zij niet in beeld kunnen komen. 

 
De scriba 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.kerkdienstgemist.nl) ‘live’ worden uitgezonden, 
waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt. 

 
Zonder toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten 

en/of delen van kerkdiensten in onze kerk op welke wijze dan ook te publiceren 
en/of te verspreiden.  
 

Onderhavige reglement beeldverbinding is op de website van de gemeente 
(www.nle-dorp.nl) te raadplegen.  

 
 
 

5. Afspraken 
Over het bewaren van de diensten die onder verantwoordelijkheid vallen van de 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp is het volgende afgesproken en dit 

is per april 2020 doorgevoerd: 
Op www.kerkdienstgemist.nl en op de website van de gemeente (www.nle-

dorp.nl/terugluisteren) wordt alleen de preek bewaard, dit vanwege de AVG 
regeling. Op het gesloten gedeelte van de website van de gemeente (portal.nle-
dorp.nl/diensten-terugluisteren) is de gehele dienst terug te luisteren. Diensten 

die niet onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Nieuw-
Lekkerland Dorp vallen, denk hierbij aan o.a. rouwdiensten, worden op slot gezet 

en zijn dus alleen op te vragen bij de beheerder van kerkdienstgemist.nl. 
 

http://www.nle-dorp.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.nle-dorp.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Over het laten zien van beeld in de kerk is het volgende afgesproken:  
 

Reguliere diensten 
Tijdens het gebed is de predikant/voorganger niet zichtbaar in beeld, tijdens de 
Votum en groet en de zegen is de predikant wel in beeld. Tijdens de 

preek/meditatie is de predikant/voorganger in beeld. Tijdens het zingen wordt 
uitgezoomd of ingezoomd op het psalmbord of het orgel in beeld gebracht. De 

uitzending blijft live tot het uitleidend orgelspel gestopt is. 
 
Speciale diensten 

Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in 
beeld worden gebracht, in detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen 

en hun familie kunnen het als een positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun 
dierbaren in beeld zijn, wat eventueel van betekenis kan zijn in een latere 
levensfase. Zij worden tijdens het voorbereiden van de dienst hierover 

geïnformeerd. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen 
worden, dient men dit van te voren aan de scriba of voorganger te melden. De 

scriba of voorganger informeert daarna de bediener van de camera.  

Het betreft hier de volgende diensten:  

- De bediening van de Heilige Doop. 

- De openbare belijdenis van het geloof.  

- Trouw- en rouwdiensten. 

- Andere niet nader genoemde diensten, waarbij personen met opzet herkenbaar 

in beeld gebracht kunnen worden, na overleg met de kerkenraad.  

 
Heilige Doop 

Tijdens de Heilige Doop wordt uitgezoomd, zodat de breedte van het doophek 
zichtbaar is. Hierdoor komen geen bezoekers herkenbaar in beeld, maar alleen 

de predikant/voorganger, de doopouders met eventuele kinderen en het te 
dopen kind.  
 

Tijdens doopzitting voorafgaand aan de doopdienst, worden doopouders door 
middel van dit reglement geïnformeerd over het gebruik van de beeldverbinding 

en het in beeld komen tijdens de Heilige Doop. 
 

Heilig Avondmaal 
Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal wordt ingezoomd op een glas-in- 
loodraam van de kerk.  

De deelnemers aan het Heilig Avondmaal en de viering zelf worden niet in beeld 
gebracht.  

 
Openbare geloofsbelijdenis 
Bij het doen van openbare geloofsbelijdenis wordt het beeld uitgezoomd, zodat 

de breedte van het doophek in beeld komt. Bij het zingen met de rug naar het 
doophek zijn de belijdeniscatechisanten in beeld.  

 
Tijdens de aannemingsavond worden de belijdeniscatechisanten door middel van 
dit reglement geïnformeerd over het gebruik van de beeldverbinding en het in 

beeld komen tijdens het doen van openbare geloofsbelijdenis.  
 



 

Trouw-, rouw- en overige diensten 
Bij trouw-, rouw- en overige diensten worden vooraf afspraken gemaakt over 

wat wel en niet in beeld gebracht wordt.  
 
 

 

6. Bronnen 
 

- Beeldverbinding 
• http://kerkdienstgemist.nl/info/kerktv-kijken 

- AVG  
• https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/informatie-voor-de-

kerk/richtlijnen-voor-het-uitzenden-en-vastleggen-van-kerkdiensten 

• https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
europese-privacywetgeving 

- Reglement KerkTV Hervormde Gemeente Meerkerk 
• https://hervormdmeerkerk.nl/wp-

content/uploads/2019/10/Reglement-KerkTV_V6.pdf 

 
 

http://kerkdienstgemist.nl/info/kerktv-kijken
https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/informatie-voor-de-kerk/richtlijnen-voor-het-uitzenden-en-vastleggen-van-kerkdiensten
https://support.kerkdienstgemist.nl/articles/informatie-voor-de-kerk/richtlijnen-voor-het-uitzenden-en-vastleggen-van-kerkdiensten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://hervormdmeerkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-KerkTV_V6.pdf
https://hervormdmeerkerk.nl/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-KerkTV_V6.pdf

