
Privacy- en auteursrechtenprotocol m.b.t. opname van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

 

1. Om de verkondiging van de boodschap van God en ook de betrokkenheid bij onze gemeente 
voor een zo groot mogelijke groep mensen beschikbaar te kunnen maken biedt deze 
gemeente de bijeenkomsten aan via www.kerkdienstgemist.nl 
 

2. De uitzendingen van de bijeenkomsten bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten in de 
regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers, de gebeurtenissen tijdens de 
bijeenkomst op het podium en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende bezoekers. 

 

3. De bijeenkomsten blijven gedurende  1 jaar online beschikbaar en worden na die periode 
definitief van het internet verwijderd. 

 

4. In het gebouw en op de website van de kerk wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de 
bijeenkomsten worden opgenomen en uitgezonden via internet. 

 

5. Personen die, om welke reden dan ook, niet  in beeld willen komen krijgen de gelegenheid 
plaats te nemen in de op de plattegrond aangegeven zone. Deze plattegrond is te vinden in 
de voorzaal van het kerkgebouw. 

 

6. Indien er namen worden genoemd tijdens afkondigingen en/of voorbeden zal de kerkenraad 
die personen vooraf kenbaar maken dat de bijeenkomsten worden uitgezonden. Bij het 
noemen van namen wordt uitsluitend de voornaam van de betreffende persoon genoemd. 

 

7. Strikt persoonlijke mededelingen zijn weliswaar zichtbaar tijdens de livestream maar op 
verzoek na afloop van de bijeenkomst uit de uitzending te knippen. De keuze hiervoor is 
gemaakt om gemeenteleden die fysiek niet in staat zijn de diensten te bezoeken toch in staat 
te stellen op elkaar betrokken te zijn. 

 

8. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 
Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en hiermee 
toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven. 

 

9.  Musici en andere uitvoerenden dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en 
toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven. 

 

10. Een exemplaar van deze regeling is beschikbaar op de website en is op te vragen bij de 
scriba. 
 

11. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba. 


