Protocol KerkTV - richtlijnen Dorpskerk PGMaasdijk
In het kader van de privacywetgeving (AVG) is het van belang dat wij afspraken maken over wie in
beeld gebracht wordt, wie naar de kerkdiensten via KerkTV kan kijken en welke informatie wij delen.
De Protestantse Gemeente Maasdijk hanteert de volgende richtlijnen voor KerkTV, zodat de privacy
en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven:
1. Onze kerkdiensten zijn ‘openbaar’, dat wil zeggen dat iedereen via internet onze diensten
kan bekijken/beluisteren zonder eerst te moeten inloggen. Daarmee vergroten wij de
toegankelijkheid van onze kerkdiensten voor zoveel mogelijk mensen.
2. De mogelijkheid blijft bestaan om in overleg bepaalde uitzendingen en opnames (bijv.
begrafenis, huwelijk) ‘besloten’ te maken of om later te kunnen bekijken.
3. Op de website pgmaasdijk.nl en door middel van artikelen in Samen en de PGM Nieuwsbrief
informeren wij mensen van tevoren dat er in de kerk opnames worden gemaakt.
4. Bij de ingangen in de Dorpskerk hangen wij bordjes op met de mededeling dat er opnames
worden gemaakt.
5. We brengen de mensen die zich in de kerk bevinden zo min mogelijk herkenbaar in beeld en
maken geen opnames van de binnenkomst in de kerkzaal, zodat niet zichtbaar wordt wie de
dienst wel en niet bezoekt. Wij maken geen close-up van mensen en filmen hen zoveel
mogelijk van achteren. Bij speciale gelegenheden zoals avondmaal, doop, belijdenis, trouwen
kan er gebruik gemaakt worden van een overzichtsbeeld, zodat ook de mensen die in het
liturgisch centrum staan niet direct herkenbaar zijn.
6. Bij speciale gelegenheden, zoals doop, belijdenis, trouwen vragen wij expliciet toestemming
van de mensen die in beeld komen. Vaak is dit voor de mensen zelf juist een fijne herinnering.
7. Als er ouders zijn die niet willen dat hun kind in beeld komt tijdens het kindermoment voorin
de kerk, dan zullen we afspraken maken welk deel van het liturgisch centrum wel en welk
deel niet in beeld komt.
8. Bij een uitvaart overleggen we met de nabestaanden of zij willen dat de plechtigheid wordt
uitgezonden en of deze door iedereen mag worden bekeken of alleen door een besloten
gezelschap. Met de uitvaartondernemer, die hierover met de familie overlegt, spreken we af
wie wel en wie niet in beeld mag komen en laten dat per mail bevestigen.
9. Ingeval we een gastpredikant en gastspreker vragen om voor te gaan in de Dorpskerk
vertellen wij direct dat de kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden in beeld en geluid.
Het auteursrecht op een preek of tekst ligt bij de gastpredikant of gastspreker en deze heeft
het recht dat de opname van de dienst verwijderd wordt.
10. Een koor en/of een bandje worden via mail toestemming gevraagd dat beelden mogen
worden uitgezonden.
11. Om de betrokkenheid vanuit de gemeente te vergroten, is het noodzakelijk dat tijdens de
gebeden/voorbeden informatie verstrekt wordt die op personen te herleiden is. Het
verstrekken van specifieke persoonlijke informatie zal hierbij zoveel mogelijk vermeden
worden. Berichten van overlijden worden afgekondigd en hierbij wordt ook persoonlijke
informatie verstrekt. Deze informatie wordt ook opgenomen en uitgezonden.
12. Opnames worden in principe na 6 dagen verwijderd of maximaal 2 weken bewaard en kunnen
op verzoek eerder verwijderd worden.
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