
KerkTV in De Ark 
 
Waarom KerkTV? 
Omdat een aantal vaste luisteraars graag mee zouden kunnen kijken om nog meer ‘erbij te zijn’. Het 
aantal mensen dat tijdens vakantie of ziekte meeluistert, neemt toe; voor hen is beeld ook een 
aantrekkelijk extra. Bovendien: we hebben de apparatuur al staan. 
 
Bezwaren 
We beseffen dat er bezwaren zijn: niet alle gemeenteleden vinden het prettig om ‘in beeld’ te zijn via 
het internet. We hebben een protocol opgesteld dat rekening houdt met deze bezwaren. Niet 
iedereen kan meekijken. Niet iedereen kan de beelden downloaden. Kinderen komen niet close-up in 
beeld.  
 
Lopen we voorop?  
Veel kerken werken al met KerkTV. Alleen al bij ‘onze’ organisatie kerkdienstgemist.nl staan in mei 
2017 bijna tweehonderd kerken vermeld die al videobeelden uitzenden (zie 
kerkdienstgemist.nl/search/tv).  
Er is dus al veel ervaring mee. Ook met alle juridische en morele vragen rondom privacy. We hebben 
ons laten voorlichten en vervolgens ons protocol opgesteld. 
 
Traject 
We pakken dit zorgvuldig aan. Al in mei 2016 heeft onze Commissie Liturgie & Eredienst een eerste 
versie van een videoprotocol opgesteld. We hebben via de nieuwsbrief een keer gevraagd of er 
belangstelling was en of er bezwaren leefden. Een van de kerkrentmeesters heeft op de Beurs Kerk & 
Gemeente in maart 2017 een presentatie bijgewoond over alle zaken en vragen die om de hoek 
komen kijken als je KerkTV invoert.  
De kerkenraad heeft op 28 augustus 2017 besloten dat we, als er voldoende draagvlak in de 
gemeente is, na het gemeenteberaad van 4 oktober 2017 gaan starten met het uitzenden van de 
kerkdiensten in beeld. Op het gemeenteberaad willen we hierover nog wel met u in gesprek, en deze 
notitie is bedoeld om dat gesprek te openen. We zouden het op prijs stellen als u reeds vóór het 
gemeenteberaad uw gezichtspunten, wensen of bezwaren kenbaar maakt aan de kerkenraad. 
 
 
Het videoprotocol 
 
Algemeen 
 

1. Zodra de praktische zaken geregeld zijn (in feite vanaf 19 november 2017) zal van alle 
zondagse kerkdiensten in De Ark niet alleen het geluid worden geregistreerd, maar zal de 
camera ook het beeld registreren. 

2. De diensten zijn live of achteraf alleen te volgen door personen die daarvoor een inlogcode 
hebben gekregen van de beheerder.  

3. Als iemand eenmalig een dienst wil volgen (bijvoorbeeld een buitenlands familielid van 
iemand die bij ons belijdenis doet) wordt door de beheerder een toegangscode verstrekt die 
na de betreffende kerkdienst weer ongedaan wordt gemaakt. 

4. De kerkdiensten kunnen door gebruikers niet worden gedownload. Wil iemand toch een 
registratie van een kerkdienst bewaren, dan kan de beheerder op verzoek een download 
maken.  

5. De registraties van de kerkdiensten worden na een half jaar automatisch gewist. Als er 
bijzondere redenen voor zijn, kan de beheerder een dienst ook eerder wissen. 

 
 

http://kerkdienstgemist.nl/search/tv


Wat komt er in beeld 
 

6. De standaard camerapositie toont het gehele liturgisch centrum (ZIE STILL A). Personen komen 
dan niet close-up in beeld. Als er geen ‘cameraman’ is, wordt de gehele dienst op deze 
manier geregistreerd, zonder close-ups.  

7. Close-up beelden van de predikant (ZIE STILL B), de lector, doopouders etcetera worden alleen 
gemaakt als de personen in kwestie daarmee instemmen. Het moment met de kinderen 
wordt altijd vanuit de standaard camerapositie (ZIE STILL A) gefilmd, zodat er geen close-up 
beelden van de kinderen worden gemaakt. 

8. De mensen op de voorste rijen zijn zichtbaar, maar alleen van achteren. 
 
Bijzondere diensten 
 

9. Bij doopdiensten wordt met de doopouders overlegd of het doopritueel close-up wordt 
geregistreerd of niet. Als de familie niet close-up in beeld wil, wordt de standaard 
camerapositie gebruikt. 

10. Bij avondmaalsvieringen wordt het begin van de lopende viering in beeld gebracht. Zodra de 
eerste personen de beker hebben genomen, komt er een neutraal beeld (het kruis of de 
bloemen) totdat de lopende viering klaar is. Wie buiten beeld wil blijven, kan bij de lopende 
viering even wachten tot na de eerste circa 25 personen. 

11. Voor trouw- en rouwdiensten worden aparte afspraken gemaakt met de betrokkenen. Als 
een familie dat wil, kan zo’n dienst ook openbaar geregistreerd worden zodat ook mensen 
zonder inlogcode hem live kunnen volgen. Ook in dat geval kan alleen de beheerder een 
download maken. 

 
Als u niet in beeld wilt komen 
 

12. Wie absoluut buiten beeld wil blijven, kan beter niet op de voorste rijen plaatsnemen en 
moet tijdens de diensten niet op het liturgisch centrum komen. 

13. Wilt u uw kind absoluut niet in beeld laten komen, laat dan uw kind niet naar voren gaan 
voor het ‘gesprek met de kinderen’, maar aansluiten bij de kinderen als ze na dat gesprek 
naar hun eigen ruimte lopen.  
 

 
Dit protocol is na het gemeenteberaad van 4 oktober 2017 vastgesteld in de vergadering van de 

wijkkerkenraad op 30 oktober 2017  



 
Still A: het gesprek met de kinderen, standaard camerapositie (het gehele liturgisch centrum) 
 

 
Still B: De lector in beeld 

 
Still C: Het beamerscherm in beeld, zodat kijkers thuis kunnen meezingen  


